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مهرجان »أرابيسك«: تأمل وتصّوف في الموسيقى لمواجهة الخوف

النمل.. عالم الفيزياء وملك هندسة البناء

منع رئيس البرازيل من دخول الملعب 
لعدم حصوله على لقاح كورونا

يتابع برنامج مراسي رحلته الموسيقية - الثقافية 
في مدينة مونبولييه الفرنسية. ويستضيف الفنانة 
وعازف  أطلس  ناتاشا  -البريطانية  المصرية 
عن  للحديث  بِشاي  سامي  المصري  الكمان 
كما  فيه.  يشاركان  الذي  »الملحمة«  عرض 
يستضيف الفنانة المغربية أوم التي تقدّم عرض 
 - أم  الكوبي  السكسوفون  عازف  مع  »حال« 

كارلوس.
لعدد  الفرصة  أعطى  »أرابيسك«  مهرجان 
كبير من الفنانين العرب بالتعبير عن موسيقاهم 
هذا  يعتبر  بعضهم  بلدانهم.  حدود  خارج  وفنّهم 
المهرجان عائلة ثانية له وبعضهم األخر يعتبره 
وتقريبها  الشرق  بفنون  للتعريف  مهّمة  منّصة 
الفرنسي في الدرجة األولى ومن  من الجمهور 
نجح  الثانية.  الدرجية  في  األوروبي  الجمهور 
الدور  هذا  يلعب  أن  في  »أرابيسك«  مهرجان 
بامتياز على مدى ستة عشر عاماً ويتابع مهّمته 
األّولين  والحماس  الزخم  بنفس  هذه  الرئيسية 

اللذين انطلق بهما.

التأّمل يف مواجهة جنون العامل

ناتاشا  -البريطانية  المصرية  الفنانة  تشارك 
أطلس برفقة توأم روحها، في الفّن وفي الحياة، 
في  بِشاي  سامي  المصري  الكمان  عازف 
الفرنسي  الرقص  لمصّمم  »الملحمة«  عرض 
التعاون  تّم   .)Hervé Koubi( كوبي  إيرفيه 
بين الفنانين الثالثة بعد أن شاهدت ناتاشا أطلس 
وأعجبت  كوبي  إيرفيه  عروض  من  عرضاً 
بالطاقة التي يأتي بها الراقصون على المسرح 
والمستمدّة من جذور الفنان الفرنسي القادمة من 
الشرق  بعادات  والممزوجة  المتوسط  ضفتي 
أن  البداية  في  عليه  المتّفق  من  كان  والغرب. 
يقوم الفنانان ناتاشا أطلس وسامي بِشاي بتأليف 
موسيقى العرض، لكّن إريفيه كوبي طلب منهما 
المسرح  على  والعزف  الغناء  في  المشاركة 
فتحّول  الراقصة.  اللوحات  أداء  أثناء  مباشرة 
تعبيرية  عناصر  بين  يجمع  عرض  إلى  العمل 
ستائر  بين  حركاتهم  الراقصون  يؤدّي  مختلفة. 
المسرح.  على  نُثر  أبيض  دخان  وفي  بيضاء 
مكان  في  أنّنا  نعتقد  يجعلنا  الضبابي  الديكور 
هنا  من  واألرض.  الجنّة  بين  سوريالي  خيالي 
كوبي  أطلقه  الذي  األبيض«  »البالية  اسم  يأتي 

على العرض.

التأّمل  إلى  يدعو  بصوت  تغنّي  أطلس  ناتاشا 
والتصّوف منطلقة من نيّة أساسية اعتمدت عليها 
وهي  الموسيقي  التأليف  في  بِشاي  سامي  مع 
العالم  يعيشهما  التي  والريبة  الخوف  مواجهة 
القّوة  الستمداد  النفس  إلى  العودة  وأرادا  اليوم. 
والقلب.  الروح  داخل  من  والطمأنينة  والسالم 
الحّب بالنسبة لهما هو الشعور الجوهري القادر 

على إزالة العوائق الوهمية التي فرضتها األزمة 
الصحية.

حال وأحوال

الفنانة المغربية أوم، وبطبقات صوتها المتدّرجة 
من الرقيق إلى األكثر رقّة، تقترب من التّصوف 

الذي تستقّصيه من جذورها األمازيغية. الحجر 
وأدخلها  أوم  نفسية  على  كثيراً  أثّر  الصحي 
موسيقياً.  تّوثقها  أن  أرادت  نفسية  حاالت  في 
الكوبي  السكسوفون  عازف  بصديقها  فاتصلت 
أم - كارلوس وقاما، عن بعد، بترجمة الحاالت 
بسبعة  الصحي  الحجر  فرضها  التي  النفسية 
مقطوعات وأغنيات أطلقا عليها: حال 1، حال 

2، حال 3، إلخ...
الذهني  والتشّوش  والشك  الخوف  أوم  تغنّي 
كلّها  واألمل.  والحبور  الحلم  تغنّي  والعاطفي. 
مشاعر اختبرها الناس في العالم كلّه أثناء الحجر 
بسبب  صعبة  كانت  لحظات  وعاشوا  الصحي 
وربما  اآلخر.  من  والخوف  والوحدة  العزلة 
إيجابية،  من  الصحية  األزمة  أنتجته  ما  أفضل 
هو  عنها،  تمّخضت  التي  السلبيات  كّل  وسط 
الذات والتقّرب مما  إلى  العودة  الرغبة في  هذه 
والزهد  التأمل  البشر عبر  حياة  في  أساسي  هو 
ثاٍن  بيت  هو  »أرابيسك«  مهرجان  والتصّوف. 
كلّما  فيه  المشاركة  تتوانى عن  وال  أوم.  للفنانة 

سنحت لها الفرصة بذلك.

وكاالت

تحرك  التي  الكائنات  أكثر  من  النمل  يعتبر 
ديدان األرض. وعند حفر  ذلك  بما في  التربة، 
من  يتخلصون  المستعمرة،  أنفاق  العامل  النمل 
النازحة عن طريق حملها مرة أخرى  األرض 
خارج المستعمرة ووضعها بالقرب من المدخل. 
بداخلها  موجودة  قمامة  أي  من  يتخلصون  كما 
القطع  هذه  وضع  خالل  من  الطريقة  بنفس 

الصغيرة في فكهم السفلي.
الناعمة  التربة  من  النمل  مستعمرات  بناء  ويتم 

إبر الصنوبر.  الطين، وأحيانا من  أو  الرمل  أو 
وال تحتوي عادة على أن نوع من الصخور أو 

الحصى ألن النملة العاملة ال تستطيع حملها.
صغيرة  عصياً  النمل  أنواع  بعض  وتستخدم 
يساعد على  الرمل، مما  أو  باألوساخ  ممزوجة 
تكوين كومة قوية توفر لها الحماية من الطقس، 
وغالبا ما تحتوي التربة على بذور تنبت وتنمو 
فوق عش النمل، مما يخفي شكله ومظهره بشكل 

فعال.

تصاميم مختلفة

تتداخل جميع تالل النمل فيما بينها مشكلة العديد 
تستخدم  األنفاق.  بواسطة  المتصلة  الغرف  من 
هذه الغرف الصغيرة في دور الحضانة وتخزين 

الطعام وحتى كأماكن استراحة للنمل العامل.
اليرقات  بنقل  العامل  النمل  يقوم  النهار،  وأثناء 
إلى الغرف القريبة من قمة عش النمل إلبقائها 
الغرف  إلى  يعيدونهم  الليل،  وفي  دفئا.  أكثر 

السفلية من العش.
أنواع  باختالف  النمل  عش  تصميم  يختلف 
ناعمة  تالل  بصنع  النمل  بعض  يقوم  إذ  النمل، 
يصنع  فيما  الرمل،  أو  األوساخ  من  ومنخفضة 

آخرون إبداعات هندسية شاهقة من الطين.

مستعمرات النمل

وتتميز معظم أنواع النمل األبيض، التيرمايت، 
ببناء عشوشها في جوف األرض، أو في باطن 

العش  وتتخلل  الضوء.  لتتجنب  الخشبية  الكتل 
ممرات وأنفاق تعمل كشوارع وطرق سريعة.

األنواع  من  هارفستر«  »ويسترن  نمل  ويعتبر 
كومة  ينشئ  أنه  حيث  من  نوعها  من  الفريدة 
األسفل  في  كبير  نفق  مع  األعلى  في  صغيرة 
إلى  إلى ما يصل  ينزل بشكل مستقيم  أن  يمكن 

15 قدماً.
تم اكتشاف عش النمل المتصل مع المستعمرات 
في  ميال   13 من  أكثر  امتداد  على  المتعاونة 
اليابان، وتم العثور على مستعمرة تغطي 3600 
ميل في أوروبا، حيث تمتد من الريفيرا اإليطالية 

إلى الزاوية الشمالية الغربية إلسبانيا.

تفوق النمل يف الهندسة

كشفت دراسة حديثة نشرت في دورية »بانس« 
العميقة  األنفاق  حفر  في  النمل  تفوق  لغز  عن 
البحث  فريق  واستعان  األرض.  سطح  تحت 
ثالثي  والتصوير  الحاسوبية  المحاكاة  بتقنية 

األبعاد السينية.
كاليفورنيا  معهد  من  أندريد  خوسيه  وأنشأ 

للتكنولوجيا وزمالؤه مستعمرات مصغرة للنمل 
في حاوية تحتوي على تربة و15 من نوع نملة 
الحصاد الغربية. وبعد ذلك تم التقاط موضع كل 
نملة وكل حبة تربة بواسطة عمليات مسح عالية 
 20 لمدة  دقائق   10 كل  السينية  باألشعة  الدقة 

ساعة.
والحظ العلماء أن النمل يميل إلى االلتفاف حول 
محور النفق أثناء عملية الحفر مشكالً أقواساً في 
التربة يتجاوز قطرها قطر النفق نفسه. وتساعد 
هذه األقواس في إزالة الجزيئات بسهولة لحفر 
التربة  في  انهيارات  أي  في  التسبب  النفق دون 

والحصول على أنفاق متينة وقوية.
»طور  أندريد:  خوسيه  المشارك  الباحث  وقال 
للحفر  وتقنية  بسيطة  سلوكية  خوارزمية  النمل 
بشكل  فعالة  لكنها  الفيزياء،  قوانين  مع  تتماشى 

ال يصدق«.
اآللية  أن  إلى  الدراسة  خلصت  األخير،  وفي 
التي يستخدمها النمل في بناء مستعمراته يمكن 
استخدامها لتطوير آالت التعدين الروبوتية على 

األرض أو على أجسام فضائية.
وكاالت

قال جايير بولسونارو، رئيس البرازيل، إنه لم 
وجريميو  سانتوس  مباراة  بحضور  له  يُسمح 
قرر  أن  بعد  القدم،  لكرة  المحلي  الدوري  في 
صاحب األرض عدم حضور الجماهير التي لم 

تحصل على لقاح فيروس كورونا.
وتعتبر هذه هي المباراة األولى لفريق سانتوس 
تفشي  منذ  الجماهير  بحضور  أرضه  على 
حضور  على  النادي  وشدد  كورونا،  فيروس 

التي  أو  التطعيم  على  حصلت  التي  الجماهير 
قدمت نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا.

مشاهدة  “أردت  فيديو  في  بولسونارو  وقال 
علي  يجب  أنه  إبالغي  وتم  سانتوس  مباراة 

الحصول على لقاح فيروس كورونا، لماذا؟”.
وزعم بولسونارو، الذي رفض التطعيم وحث 
أجساما  لديه  أن  خطاه،  اتباع  على  اآلخرين 

مضادة ألنه أصيب من قبل بفيروس كورونا.

لم  الرئاسة  إن  سانتوس  باسم  متحدث  وقال 
الجماهير  كل  على  يجب  وإنه  معه  تتواصل 

اتباع اللوائح الصحية في البالد.
ألف   600 من  أكثر  وفاة  البرازيل  وشهدت 

شخص بفيروس كورونا.
وكاالت

شمعون يدعو إىل مساندة مقاومة 
القوات العسكرية الحامية لألرض

استهدافها  وتيرة  من  تزيد  تركيا  بأن  شمعون  غبرئيل  السرياني  السياسي  قال 
لشعوب مناطق شمال وشرق سوريا، ودعا األهالي إلى التكاتف ودعم المقاومة 

التي تبديها القوات العسكرية في المنطقة...«2

ناشئات الخابور بالعالمة الكاملة إىل 
النصف النهايئ

كما عودتنا بطالت الخابور بالتميّز والعزف على نغمة االنتصارات، مجدداً ناشئات الخابور حامالت 
النصف  للدور  الكاملة، ويتأهلن  العالمة  الناشئات في سوريا، يحققن  النسخة األولى من دورة  لقب 

النهائي...«10

ردًا عىل مزاعم أردوغان درار يستبعد تجّرؤ تركيا عىل 
احتالل المزيد من األراضي السورّية

نساء يف خيمة االعتصام: القوى 
الدولية واإلقليمية فشلت يف قمع 

فكر ونهج القائد أوجالن

عقّب الرئيس المشترك لمجلس 
سوريا الديمقراطية رياض 

درار على تصريحات أردوغان 
األخيرة بأن مزاعمه لعبة تركيّة 
لكسب مواقف لصالح اعتداءاتها 

واستبعد أن تتجرأ تركيا على 
احتالل المزيد من األراضي 

السوريّة...«4

 أّكدت نساء مشاركات في 
فعاليات خيمة اعتصام عوائل 

الشهداء في معبر سيمالكا 
الحدودي، أن القوى الدولية 
واإلقليمية التي تمكنت أسر 

القائد عبد هللا أوجالن جسدياً، 
لم تتمكن من أسره فكرياً 
أو كسر إرادته في توجيه 
الشعوب إلى الحرية...«3

الزيتون...  
مصدِر الرزِق الرئيسي ألهالي عفـــرين ُيسَرق

تشهدها  االستنفاِر  من   
ً

حالة  
ّ

فإن الزيتون؛  موسم  حلول  مع 
أوساُط المرتزقة التابعين لالحتالل التركّي والمستوطني�ن وكذلك 
على  اإلتاواِت  بفرض  الموسِم  على  لالستي�الِء  المحلّية،  المجالس 
األشجاِر وأعمال السرقة والتضييق على األهالي، وقد زادت وتيرة 
 المرتزقة يستولون على 

َّ
سرقة موسم الزيتون هذا العام، رغم أن

لسرقة  عمٍل  ورشات  تشكلت  فيما  الزيتون،  أشجاِر  آالِف  مئاِت 
 من الحقول...«5

ً
الزيتون ليال
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شمعون يدعو إلى مساندة مقاومة القوات
 العسكرية الحامية لألرض

أنقرة تسعى للحصول على 
صفقة أسلحة من واشنطن

يونيسف تؤكد أن 19 ألف طفل عبروا 
غابات خطرة خالل هجرتهم إلى أمريكا

تقرير يكشف المعيشة السيئة ألطفال 
المعتقالت بالسجون التركّية

للمرة السادسة محكمة هولير تؤجل جلسة 
محاكمة برواري وبروشكي

مركز األخبار ـ قال السياسي السرياني غبرئيل 
استهدافها  وتيرة  من  تزيد  تركيا  بأن  شمعون 
ودعا  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  لشعوب 
األهالي إلى التكاتف ودعم المقاومة التي تبديها 

القوات العسكرية في المنطقة.

ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش  ويستمر 
في  السوري«،  الوطني  »الجيش  يُسمون  ما 
بأساليب  استهداف مناطق شمال وشرق سوريا 

مختلفة.
وتشهد ناحية تل تمر منذ عامين قصف مستمر 
لكنها  ومرتزقته،  التركي  االحتالل  قِبل  من 
شهدت تصعيداً منذ تموز/ يوليو المنصرم، تركز 

والشمالية  الشمالية  الجهة  على  االستهداف  فيها 
الغربية للناحية في القرى السريانية اآلشورية.

السريانية  المناطق  تشهده  ما  على  تعقيبه  وفي 
لحزب  التنفيذية  الهيئة  عضو  أكد  اآلشورية، 
االتحاد السرياني، غبرئيل شمعون لوكالة أنباء 
وتيرة  من  رفع  التركي  االحتالل  بأن  هاوار 
الناحية  في  التماس  خط  مناطق  على  القصف 
وخاصةً في أماكن تواجد أبناء الشعب السرياني 

اآلشوري هناك.
 ومنذ عدة أيام تتعرض قرية تل شنان اآلشورية 
مدفعي  لقصف  تمر،  تل  ناحية  شمالي  الواقعة 
الدمار  إلحاق  إلى  أدى  عنيف،  وصاروخي 
من  التحتية  وبنيتها  اآلشوريين،  شهداء  بمزار 

شبكة مياه وكهرباء.
والمقابر  العبادة  دور  »تتعرض  شمعون  وأكد 
باإلضافة إلى مزارات الشهداء للقصف من قبل 
يعتبر  وهذا  ومرتزقته،  التركي  االحتالل  دولة 

جريمة ضد اإلنسانية«.
االحتالل  يرتكبها  التي  بالجرائم  شمعون  وندد 
شمال  مناطق  مكونات  بحق  ومرتزقته  التركي 
العنيف  القصف  يتزامن  وشرق سوريا، وقال« 
احتالل  على  الثانية  السنوية  الذكرى  مع  هذا 
وكري  كانيه  سري  مدينتي  ومرتزقتها  تركيا 

سبي«.
التوقيت  هذا  في  الهدف  أن  إلى  وأشار شمعون 
ومن التصعيد الكبير هو توسيع رقعة االحتالل، 

وقضم المزيد من األراضي السورية.
مقدمتها  وفي  الدولي  المجتمع  شمعون  وطالب 
حكومتا »الواليات المتحدة األمريكية، وروسيا« 
من  الحد  في  مسؤولياتهم  تحّمل  المتحدة  واألمم 
شمال  مناطق  بحق  التركي  االحتالل  جرائم 

وشرق سوريا، وُمقدسات شعوبها.
االتحاد  لحزب  التنفيذية  الهيئة  عضو  ودعا 
شمال  مناطق  أهالي  غبرئيل شمعون  السرياني 
وشرق سوريا، االستمرار في التشبث بأراضيهم 
والمثابرة مع أبنائهم في قوات سوريا الديمقراطية 
على  المرابطين  السرياني  العسكري  والمجلس 

الجبهات في مقاومة االحتالل.

“بلومبيرغ”  وكالة  قالت  ـ  األخبار  مركز 
األميركية، إن أردوغان يسعى للحصول على 
دوالر،  مليارات  ستة  بقيمة  أسلحة  صفقات 
وذلك خالل لقائه المرتقب مع نظيره األميركي 

جو بايدن.
وذكرت الوكالة في تقرير نشرته على موقعها 
قمة  استغالل  يريد  أردوغان  أن  اإللكتروني، 
العاصمة  تستضيفها  أن  المقرر  العشرين 
الجاري،  األول  تشرين  نهاية  روما  اإليطالية 
تركيا  قيام  على  بايدن  موافقة  على  للحصول 
بشراء أسلحة أميركية، وفي مقدمتها الطائرات 

المقاتلة.

وشددت على أن أنقرة أرسلت طلباً رسمياً إلى 
الواليات المتحدة في الثالثين من أيلول/ سبتمبر 
للحصول على 40 طائرة من طراز “إف 16 
بلوك 70″، باإلضافة إلى مجموعة أخرى من 
األسلحة من “لوكهيد مارتن كورب” لتحديث 
لما  وفقاً  المقاتلة،  التركية  الطائرات  أسطول 
قاله مسؤوالن تركيان مطلعان على المباحثات.
وأشار المسؤوالن إلى أن الصفقة من المتوقع 
لكن  دوالر،  مليارات  ستة  قيمتها  تبلغ  أن 
الموافقة سيكون من الصعب الفوز بها بالنظر 
منظومة  لشراء  الكونغرس  معارضة  إلى 
صواريخ “إس-400” الروسية للدفاع الجوي 

وموقف الرافض للتراجع عن تلك الصفقة.

المتحدة  األمم  منظمة  قالت  ـ  األخبار  مركز 
للطفولة »يونيسف« إن 19 ألف طفل عبروا 
منذ بداية العام منطقة غابات استوائية خطيرة 
على الحدود بين بنما وكولومبيا في هجرتهم 

نحو الواليات المتحدة.
وأكدت يونيسف في بيان يوم االثنين أن عدد 
يبلغ  الذي عبروا منطقة دارين جاب  األطفال 
ثالثة أمثال أقرانهم الذين اجتازوها على مدار 
المنظمة  وأضافت  الماضية.  الخمسة  األعوام 
يعبرون  مهاجرين  خمسة  كل  من  واحداً  أن 
الحدود من األطفال ونصفهم تحت سن الخمس 

سنوات.
وقالت يونيسف إنه في عام 2021 تم العثور 
في  موتى  األقل  على  أطفال  خمسة  على 
إلى  طفال   150 من  أكثر  ووصل  األحراش 
بنما بدون آبائهم وبعضهم حديث الوالدة وهو 
العام  في  نظيره  عن  أمثال  بخمسة  أكثر  عدد 

الماضي.
المديرة اإلقليمية ليونيسف:  وقالت جين جوخ 
السطو  أخطار  هناك  الغابات  أعماق  »في 
المسلح واالغتصاب وتهريب البشر باإلضافة 
الضارة  والحشرات  المفترسة  الحيوانات  إلى 

تلو  أسبوع  للشرب.  صالحة  مياه  توفر  وعدم 
يفقدون  أو  األطفال  من  المزيد  يموت  اآلخر 
آبائهم أو يفترقون عن أقاربهم في هذه الرحلة 

المحفوفة بالمخاطر«.
وفي مطلع 2021، حذرت السلطات في بنما 
التي ظلت  الحدود  من كارثة محتملة بعد فتح 

مغلقة ألشهر بسبب جائحة كوفيد-19.
كثيفة  استوائية  غابة  هي  جاب  دارين  منطقة 
في  األخطر  وتعد  وكولومبيا  بنما  بين  تفصل 

قارة أمريكا الجنوبية.

المرافقين  األطفال  يعاني  ـ  األخبار  مركز 
انتهاكات  من  تركيا  في  بالسجون  ألمهاتهم 
تُعنى  لجمعية  حديث  تقرير  وفق  حقوقية 

بالشؤون المعيشة.
جمعية حقوق المعيشة أصدرت تقريراً أعدته 
 14 مع  أجرتها  اللقاءات  من  سلسلة  بعد 
امرأة معتقلة في سجون كوجالي وطرابزون 
وفان  وقيصري  وعثمانية  وبولو  وإزمير 

وأنقرة خالل شهر أيار هذا العام.
المرافقون  “األطفال  بعنوان  التقرير  أشار 
رقعة  اتساع  إلى  السجون”  داخل  ألمهاتهم 
االنتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها 345 

طفالً مضطرين لمرافقة أمهاتهم بالسجون.
التركية  العدل  وزارة  أن  التقرير  وأوضح 
بشأن  ومنتظمة  تفصيلية  بيانات  تطرح  ال 
عام  نهاية  من  اعتباراً  أنه  مفيداً  السجون 
بحسب  طفالً   345 السجون  تضم   2020

مارس/  في  الصادرة  الرسمية  اإلحصاءات 
آذار هذا العام يعيشون خلف القضبان في أهم 

وأخطر مراحل تطورهم النفسي والبدني.
تذكر رقماً  المعلومات  أن  إلى  أشار  التقرير 

أكبر من ذلك، وأن العدد هو 800 طفالً.
أكد تقرير الجمعية أن األطفال داخل السجون 
التركية يحظون بمعاملة السجناء على الرغم 
فصل  إلى  مشيراً  المتحدة،  األمم  قواعد  من 
السلطات لألطفال الرضع عن أمهاتهم خالل 
يعّرض  ما  وهو  االفتراضي  الحبس  فترة 
رفض  إلى  التقرير  ولفت  للجوع.  األطفال 
النساء  بحق  األحكام  تنفيذ  إرجاء  السلطات 

الالتي يبلغ أطفالهن ستة أشهر.
داخل  العاري  التفتيش  أن  التقرير  وشدد 
السجون وعملية اإلحصاء الصباحية أحدثت 
صدمات عنيفة لدى األطفال بقدر ما أحدثته 
بتغذية  يحظون  ال  األطفال  وأن  ألمهاتهم 

سليمة دوال يتمتعون بإمكانية الحصول على 
العالج نظراً لعدم وجود طبيب أطفال داخل 

السجون بجانب سلبهم حقهم في اللعب.
التي  التغييرات  إلى  أيضاً  التقرير  وتطرق 
أجرتها الحكومة في 14 نيسان عام 2020 
إرجاء  إمكانية  بشأن  العقوبات  قانون  في 
ونصف  عام  بعد  تنفيذها  أو  السجن  عقوبة 
حديثاً  حملهن  وضعن  الالتي  النساء  بحق 
كورونا،  جائحة  مكافحة  إطار  في  وذلك 
حيث أشار التقرير إلى أن هذه التغييرات لم 
لتنظيم  االنتماء  بتهمة  المعتقالت  منها  تستفد 

إرهابي.
المعتقالت  النساء  العديد من  إن  قال  التقرير 
التعديالت  هذه  من  يستفدن  لم  وأطفالهن 
أُجريت  التي  التحقيقات  غالبية  لكون  نظراً 
المحاولة  المعلنة عقب  خالل فترة الطوارئ 
االنتماء  إطار  في  جاءت  الغاشمة  االنقالبية 

لتنظيم إرهابي.

مركز األخبارـ  أجلت محكمة الجنايات الثانية 
في هولير، مرة أخرى جلسة محاكمة كل من 
بدل برواري والصحفي أوميد بروشكي إلى 

الـ 18 من تشرين األول الجاري.
هولير  في  الثانية  الجنايات  محكمة  قررت 
برواري  بدل  من  كل  محاكمة  جلسة  تأجيل 
من   18 الـ  إلى  بروشكي  أوميد  والصحفي 

تشرين األول الجاري.
وأعلن فريق »الدفاع الطوعي« عن ناشطي 
بادينان، والذي يضم مجموعة محامين عبر 
مؤتمر صحفي عقدوه، الثالثاء، أمام محكمة 
استئناف هولير، قرار تأجيل المحاكمة للمرة 

المحكمة  قررت  أن  سبق  حيث  السادسة، 
تأجيل النظر بتلك الدعاوى والحكم فيها.

جنايات  محكمة  فأن  الدفاع،  فريق  ووفق 
القضية،  في  النظر  تأجيل  قررت  هولير 
بحجج واهية وهي عدم حضور القضاة الذين 
هم في إجازة، وتم تأجيل المحاكمة الى 18 

من الشهر الجاري.
التغيير  النائب عن حركة  جانبه، طالب  من 
صالح،  حمه  علي  كردستان  برلمان  في 
مجلس القضاء بالعمل على إنهاء هذا الملف 

وإطالق سراح المتهمين.
الصحفي،  المؤتمر  حضوره  خالل  وقال، 

ما،  بشيء  مرة  كل  في  تتحجج  المحكمة  إن 
والقضاة يتغيبون عن الحضور، معتبراً ذلك 

دليالً على أن المتهمين »أبرياء«.
ملف  وإغالق  سراحهم  إطالق  وطالب 
إلى أن الشهود الذين جاؤوا  القضية، مشيراً 
يكون  شيء  بأي  يدلوا  لم  ضدهم،  ليشهدوا 

سبباً الحتجازهم كل هذه الفترة.
وبدل  بروشكي  أوميد  من  كالً  أن  يذكر 
برواري قد تعرضاً لالعتقال في 19 من آب 
2020 بحجة تحريض الناس على االحتجاج.
البت  تم  المنصرم،  الثاني من حزيران  وفي 
في قضيتين أمام محكمة دهوك، وحكم على 
الصحفي أوميد بروشكي بالسجن لمدة عام، 
حيث امتثل كالً من برواري وبروشكي أمام 
محكمة هولير لعدة مرات، لكن القاضي قام 

بتأجيل جلسة المحاكمة ألسباب مختلفة.
وقد أثار قرار المصادقة على سجن صحفيين 
وناشطين من دهوك في 28 من نيسان 2021 
كردستان  إقليم  في  التمييز  محكمة  قبل  من 

استياًء كبيراً في أواسط الرأي العام.
وكان ثالثة قضاة من أصل خمسة قد صادقوا 
على قرار الحكم الذي خلّف موجة من التنديد 
شعبياً  استنكاراً  الحكم  القى  كما  والغضب 
استقاللية  حول  جدية  شكوكاً  وترك  كبيراً 

القضاء وحياديته في إقليم كردستان.

السعال عند الرُّضع: األسباب والعالج

فوائد الزهرة البيضاء : تعّرف عليها

الصحة العالمية : الوباء لن ُيقضى عليه، وسيبقى موجوداً

فمنها  ضع  الرُّ عند  السعال  أسباب  تختلف 
الفيروسي ومنها البكتيري ومنها التحسسي. 

أسباب السعال عند الرُّضع

ألسباب  الرضع  عند  السعال  يحدث  أن  يمكن 
عدة، من بينها ما يأتي: 

1ـ نزلة البرد والزكام
هناك العديد من الفيروسات التي قد تسبب نزلة 
أكثر  أحد  وهو  الرضع،  عند  واإلنفلونزا  البرد 
وتشمل  الرضع،  عند  للسعال  شيوًعا  األسباب 

أعراض الزكام ونزلة البرد ما يأتي:
ـ حمى وقشعريرة.

ـ التهاب الحلق.
ـ انسداد األنف.
ـ سعال جاف.

2ـ الخانوق 
وهو مرض فيروسي يصيب األطفال والرضع 
ويسبب التهابًا في الحنجرة والقصبات الهوائية. 
يصيب الخانوق 3% من األطفال سنويًا بين عمر 

الـ 6 أشهر و الـ 3 سنوات.
ومن أعراض الخانوق ما يأتي:

ـ سيالن األنف.
ـ بحة الصوت.
ـ سعال نباحي.

ـ الصرير: وهو صوت صفير عالي النبرة عند 
أخذ النفس.

3ـ السعال الديكي
وهو مرض تسببه بكتيريا البورديتيلة الشاهوقية، 
وهو مرض معدي ويسبب التهابًا في القصبات 
لهم  الرضع ويسبب  الهوائية وهو عادة يصيب 

مجموعة من األعراض منها ما يأتي: 
ـ سعال شديد قد يمتد لمدة أسبوعين.

ـ التقيؤ بعد السعال.
ـ الشعور التعب واإلرهاق.

ـ التهاب الملتحمة.
ـ سيالن األنف.

ـ الحمى الخفيفة.
4ـ الربو

الربو هو حالة من االنسداد االنتيابي واالستجابة 
بزيادة  مصحوبًا  الهوائية،  للشعب  المفرطة 
الشعب  في  انسدادًا  تسبب  التي  اإلفرازات  في 

الهوائية.
 ومن أعراض الربو ما يأتي:

ـ السعال.
ـ صوت الصفير أثناء التنفس.

ـ ضيق في النفس.
الباكر،  الصباح  في  أو  مساًء  األعراض  تزداد 
للهواء  التعرض  عند  عادةً  األعراض  وتحدث 

البارد.
5ـ التهاب الشعيبات الهوائية 

فيروسي  التهاب  هو  الهوائية  الشعيبات  التهاب 
ويحدث  السفلي  التنفسي  الجهاز  يصيب  حاد 
بنسبة كبيرة عند الرضع خاصة في فصل الشتاء.
ما  الهوائية  الشعيبات  التهاب  أعراض  ومن   

يأتي:
ـ الحرارة.

ـ قلة األكل.
ـ السعال المستمر.

ـ تسرع التنفس أو ركوده.
فحص  عند  طقطقة  أو  صفير  صوت  وجود  ـ 

صوت النفس بالسماعات الطبية.
6ـ التهاب الرئة

قد يتطور البرد أو اإلنفلونزا إلى التهاب رئوي 
تتميز  بكتيريًا.  أو  فيروسيًا  االلتهاب  يكون  وقد 

حاالت االلتهاب الرئوي بما يأتي:

ـ سعال مصحوٌب بالمخاط.
ـ الحمى والقشعريرة.

ـ التعب واإلرهاق.
ـ القيء أو اإلسهال.

7ـ شفط جسم غريب
تهدد  قد  الغريبة حالة طارئة  يعد شفط األجسام 
الحياة وتحدث بشكل شائع عند األطفال والرضع. 
يمكن أن يستقر الجسم الغريب في مجرى الهواء 
العلوي أو السفلي ويسبب إما انسدادًا جزئيًا أو 

كليًا للمجرى الهوائي. 
ومن أعراض شفط األجسام الغريبة ما يأتي:

أو  التنفس  على  القدرة  عدم  الكامل:  االنسداد  ـ 
الصراخ، ثم ازرقاق الجلد وفقدان الوعي.

ـ االنسداد الجزئي: االختناق، والسعال، وضيق 
وصوت  الصوت،  في  وبحة  الحاد،  التنفس 

الصفير.

طرق تشخيص السعال عند الرضع

يتم إجراء  الرضع  السعال عند  لتشخيص سبب 
االتي:

يأخذ  السريري:  والفحص  المرضية  السيرة  ـ 
الرضيع  أبوي  من  المرضية  السيرة  الطبيب 
ويقوم بفحص الجهاز التنفسي لمعرفة شدة الحالة 

والتشخيصات التفريقية المحتملة.
ـ فحص تعداد الدم الكامل: قد يكون هناك ارتفاع 
في كريات الدم البيضاء في حالة العدوى، وقد 
يكون هناك ارتفاع في الحمضات في حالة الربو.
لفحص مستوى  الشرياني: وذلك  الدم  ـ غازات 

األكسجين وثاني أكسيد الكربون في الدم.
وجود  لفحص  وذلك  للصدر:  السينية  األشعة  ـ 

التهابات في حالة االلتهاب الرئوي.
سبب  لتأكيد  وذلك  المخاط:  أو  الدم  زراعة  ـ 

العدوى وتحديد نوع المضاد الحيوي المناسب.

عالج السعال عند 
الرُّضع

قد يتم عالج السعال عند الرضع كما 
يأتي:

واألعراض  السعال  من  التخفيف  1ـ 
المرافقة له

السعال  أدوية  استخدام  يجب  ال 
تقل  الذين  الرضع  لألطفال 
سنتين؛  عن  أعمارهم 

المضاعفات  بسبب  وذلك 
تسببها  قد  التي  الخطيرة 
للطفل، كما يمنع إعطاء 
المصابين  األطفال 
أو جدري  باإلنفلونزا 
األسبيرين  الماء 
قد  ألنه  وذلك  أبدًا، 
متالزمة  يسبب 
يتم  ولكن  راي، 
من  التخفيف 
كما  السعال 

يأتي: 
خافضات  ـ 

إذا  الباراسيتامول  الطفل  يعطى  فقد  الحرارة، 
كان أكبر من 3 أشهر أو قد يعطى اإليبوبروفين 

إذا كان أكبر من 6 أشهر.
ـ العالج الطبيعي للصدر قد يكون مفيدًا لألطفال 
الذين يعانون من أمراض القصبات الرئوية التي 
تسبب زيادة لزوجة البلغم، مثل التليف الكيسي.

2ـ عالج المرض الرئيسي
حتى يتم عالج الطفل بشكل تام يجب أن يعالج 
المرض المسبب للسعال، فإذا كان الطفل مصابًا 
مضادًا  إعطاؤه  يجب  بكتيري  رئوي  بالتهاب 

حيويًا مناسبًا لعالج الحالة.
األعراض التي تستدعي زيارة الطبيب

هناك مجموعة من األعراض التي يعد وجودها 
عالمة خطة تستدعي زيارة الطبيب، ومنها ما 

يأتي:
ـ حمى.

ـ ضيق التنفس الشديد.
ـ عسر البلع.

ـ التقيؤ.
ـ نفث الدم.

ـ االلتهاب الرئوي المتكرر.

ـ صوت صفير أثناء النفس.
ـ صوت خشخشة أثناء فحص الجهاز التنفسي.

سوف نتطرق خالل السطور اآلتية لفوائد الزهرة 
البيضاء والتي تُعرف كذلك بالقرنبيط. 

فوائد الزهرة البيضاء

ـ مقاومة مرض سرطان:
البيضاء المحتملة تتعلق  إحدى أبرز فوائد الزهرة 
الخضروات  من  النوع  فهذا  السرطان،  بمرض 
لألكسدة  مضاد  بعضها  طبيعية  بمركبات  غني 
الغلوكوسينوالت،  مثل:  السرطان،  تقاوم  وقد 
الزهرة  محتوى  يساعد  قد  إذ؛  وااليزوثيوسيانات. 

البيضاء من المغذيات على:
تنشأ  قد  التي  السرطانات  أنواع  بعض  مقاومة  ـ 

جراء نشاط اإلستروجين.
ـ تثبيط أو إبطاء وتيرة انتشار الخاليا السرطانية.

ـ مقاومة الشوارد الحرة، وخفض فرص اإلصابة 
بااللتهابات. 

البيضاء على مقاومة سرطان  الزهرة  قد تساعد  ـ 
الرحم وسرطان الثدي بشكٍل خاص، كما قد تسهم 
مثل:  السرطان،  من  أخرى  أنواع  مقاومة  في 
وسرطان  القولون،  وسرطان  الرئة،  )سرطان 

البروستاتا(. 

ـ تحسين صحة األعصاب:

العصبي  الجهاز  لصحة  البيضاء  الزهرة  فوائد 
من  لمحتواها  غالبيتها  وتعزى  عديدة،  المحتملة 
الكولين،  الهامة لألعصاب، مثل:  المغذيات  بعض 
والفسفور، وفيتامين ب6، والبوتاسيوم، واألليسين، 

والسولفورافين. 
إذ قد تسهم المواد المذكورة في:

ـ إصالح أغشية الخاليا العصبية التالفة. 
الدماغ، وتحسين قدرة  الحفاظ على صحة خاليا  ـ 

الخاليا العصبية على التواصل.
ـ مقاومة االلتهابات والموت المبرمج لخاليا الدماغ.
لذا، من شأن تناول الزهرة البيضاء أن يساعد على: 
الدماغية، والوقاية  بالسكتة  خفض فرص اإلصابة 
مثل:  العصبية،  التنكسية  األمراض  بعض  من 

الزهايمر، وتحسين الذاكرة.

ـ فوائد متنوعة للقناة الهضمية:
المحتملة  الهضمي  للجهاز  البيضاء  الزهرة  فوائد 
اآلتية:  المواد  من  لمحتواها  غالبًا  وترجع  كثيرة، 
األلياف الغذائية، والسولفورافين، والغلوكورافانين، 

والغلوكوسينوالت، وااليزوثيوسيانات. 
فاجتماع المواد المذكورة انفًا في الزهرة البيضاء قد 

يجعل تناولها يعود عليك بفوائد عديدة، مثل:
ـ الحفاظ على صحة بطانة المعدة، ومقاومة بعض 
الملوية  البكتيريا  مثل  الضارة،  البكتيريا  أنواع 

البابية.
التقرحي،  القولون  التهاب  أعراض  حدة  تخفيف  ـ 
وتعزيز تعافي أنسجة القناة الهضمية التي تضررت 

جراء اإلصابة بهذا المرض.
الجهاز  أمراض  ببعض  اإلصابة  فرص  خفض  ـ 

الهضمي، مثل: قرحة المعدة، وسرطان القولون.
وتخليص  اإلمساك،  ومقاومة  الهضم  تحسين  ـ 

الجسم من السموم. 

ـ تدعيم دفاعات الجسم المناعية:
تناولها  المحتملة أن  البيضاء  الزهراء  إحدى فوائد 
قد يساعد على جعل مناعة جسمك أكثر قوة، فهذا 
أكسدة  بمضادات  غني  الخضروات  من  النوع 
ومغذيات متنوعة، مثل فيتامين ج، والتي قد تساعد 

على: 
اإلصابة  تحفز  قد  التي  االلتهابات  مقاومة  ـ 

باألمراض.
ـ تحفيز خاليا معينة موجودة في األمعاء، وهذه قد 

يكون لها تأثير إيجابي على المناعة.
لذا، قد يساعد تناول الزهرة البيضاء على: مقاومة 
بعض مشكالت المناعة الذاتية، ومقاومة اإلنفلونزا 

والزكام. 

ـ مقاومة السمنة:

قد يساعد تناول الزهرة البيضاء ضمن حمية غذائية 
الحفاظ على  أو  الزائد  الوزن  صحية على خسارة 
وزن صحي وخفض فرص اإلصابة بالسمنة، إذ قد 

يساعد هذا النوع من الخضروات على:
وااللتهابات  األيض  اضطرابات  بعض  مقاومة  ـ 

التي قد تحفز كسب الوزن.
ـ تحفيز حرق الدهون.

من  قليلة  كمية  على  البيضاء  الزهرة  تحتوي  إذ 
وبعض  باأللياف  غناها  عن  فضاًل  السعرات، 

المغذيات التي قد تسهم في كبح شهيتك.

ـ فوائد الزهرة البيضاء األخرى:
قد يكون للزهرة البيضاء فوائد إضافية، مثل:

يسببها  قد  التي  التنفسية  المشكالت  حدة  تخفيف  ـ 
فيروس الورم الحليمي البشري. 

ـ تحسين قدرة الجسم على امتصاص معدن الحديد، 
فالزهرة البيضاء غنية بفيتامين ج الهام المتصاص 

الحديد.
فرص  خفض  خالل:  من  الحامل،  صحة  دعم  ـ 
إصابة الجنين بالعيوب الخلقية العصبية، وتخفيف 

حدة سكري الحمل.
ـ تنظيم ضغط الدم، والحفاظ على اتزان مستويات 

الكهرليات.

فوائد أخرى مثل:
 ـ تقوية األنسجة العظمية، وتخفيف حدة أعراض 
مرحلة انقطاع الطمث، ومقاومة مرض اإلسقربوط. 

أرضار الزهرة البيضاء

قد يكون لهذا النوع من الخضراوات أضرار، 
ال سيما عند اإلفراط في تناولها، مثل: 

ـ غازات البطن.
ـ اضطرابات في الغدة الدرقية.

ـ رفع فرص اإلصابة ببعض المشكالت الصحية، 
مثل: حصى الكلى، والنقرس.

ضمن  من  حاد،  تحسسي  فعل  رد  وهو  التأق،  ـ 
التنفس،  في  وضيق  الجسم،  في  تورم  أعراضه: 

وحكة جلدية.
مميعات  مثل  األدوية،  أنواع  بعض  فاعلية  تقليل  ـ 

الدم.

الصحة  منظمة  في  كبيرة  مسؤولة  حذّرت 
العالمية من أّن العالم )لم يتخطَّ مرحلة الخطر( 
في التصدّي لجائحة كوفيد - 19، على الّرغم من 

اعتقاد كثر أّن األمر شارف على االنتهاء.
التقنية في  وقالت ماريا فان كيركوف المسؤولة 
منظمة الصحة العالمية عن مكافحة كوفيد - 19 
تم  مثبتة  جديدة  إصابة  مليون   3.1 إّن  الثالثاء 
إبالغ منظمة الصحة بها األسبوع الماضي و54 
أن  يمكن  األرقام  بأن  علماً  إضافية،  وفاة  ألف 

تكون أعلى بكثير.
وأضافت ماريا خالل مؤتمر مباشر عبر قنوات 

التواصل  وسائل  على  العالمية  الصحة  منظمة 
االجتماعي »الوضع ال يزال ديناميكياً للغاية، إنه 
ديناميكي ألننا لسنا ُمسيطرين على الفايروس«.

وتابعت: »لم نتخّط مرحلة الخطر«.
الجائحة،  هذه  وسط  في  بعيد  حدّ  إلى  نزال  ال   
ألنّنا  بعد،  متأّكدين  لسنا  نحن  تحديداً..  أين  لكن 
بصراحة ال نستخدم ما لدينا حالياً من وسائل لكي 

تجعلنا قريبين من النهاية.
وحدات  أّن  هو  فهمه  علّي  يصعب  ما  وختمت: 
المدن  بعض  في  والمستشفيات  المشدّدة  العناية 
ذلك  من  الّرغم  وعلى  يموتون،  والناس  مليئة 

الناس في الشوارع يتصّرفون وكأن األمر انتهى 
تماماً.

عليه  يُقضى  لن   19  – كوفيد  أّن  على  وشدّدت 
العالم  بها  تعامل  التي  الطريقة  ذلك  والسبب في 
من  المتوفين مؤّخراً  أن  األزمة. وأوضحت  مع 
جراء فايروس كورونا هم بغالبيتهم غير ملقّحين.

وانتقدت المسؤولة في منظمة الصحة المعلومات 
المغلوطة والمضلّلة حول كوفيد – 19 التي يتم 

تداولها على اإلنترنت.
ال  وفيات  إلى  تؤدّي  المعلومات  هذه  إّن  وقالت 

مجال لتنميق األمر.

ولفتت المسؤولة التقنية عن مكافحة كوفيد – 19 
إلى أّن منظمة الصحة العالمية تجري مناقشات 
فترة  في  الجائحة  وضع  عليه  سيكون  ما  حول 

الثالثة أشهر إلى الـ18 شهراً المقبلة.
وتوقّعت ماريا فان كيركوف السيطرة على كوفيد 

ـ 19 في نهاية المطاف.
وقالت: لكن ستبقى هناك جيوب من األفراد غير 
أو لرفضهم  لهم  اللّقاح  لعدم توفر  إّما  الملقّحين، 
اللقاح، محذّرة من تجدّد  التلقيح أو لتعذّر تلقيهم 

التفشي.
عليه،  يُقضى  لن  الفايروس  أّن  على  وشدّدت 

المراحل  منذ  خسرنا  وقالت:  موجوداً.  وسيبقى 
األولى إمكانية القضاء على هذا الفايروس على 

الصعيد العالمي.
اإلمكانية  هذه  في خسارة  السبب  أّن  وأوضحت 
الصعيد  الفايروس على  لهذا  نتصدَّ  لم  »أنّنا  هو 

العالمي بأقوى ما أمكننا«.
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صباح علي فاطمة حيمد

نساء في خيمة االعتصام: القوى الدولية واإلقليمية 
فشلت في قمع فكر ونهج القائد أوجالن

مطالب ليبيات لالهتمام بالمشاريع الصغرى وتقديم 
تسهيالت لها

ديرك/ هيلين علي - أّكدت نساء مشاركات في 
فعاليات خيمة اعتصام عوائل الشهداء في معبر 
سيمالكا الحدودي، أن القوى الدولية واإلقليمية 
التي تمكنت أسر القائد عبد هللا أوجالن جسدياً، 
في  إرادته  كسر  أو  فكرياً  أسره  من  تتمكن  لم 

توجيه الشعوب إلى الحرية.
مّر 22 عاماً على المؤامرة الدولية التي استهدفت 
القائد عبد هللا أوجالن، تلك العملية التي شاركت 
تكشف  والتي  واإلقليمية،  الدولية  القوى  فيها 
استهدافاً  اعتقاله  ليكون  التركي،  الدور  حقيقة 

للشعب الكردي وشعوب الشرق األوسط.
»روناهي«  لصحيفتنا  للرأي  استطالع  وخالل 
في فعاليات خيمة االعتصام التي يطالب األهالي 
بتسليم  الكردستاني،  الديمقراطي  خاللها  من 
مؤتمر  عضوة  قالت  لذويهم؛  الشهداء  جثمان 
ستار، صباح محمد: »إن المؤامرة الدولية التي 
استهدفت القائد أوجالن، كانت واحدة من سلسلة 
المنطقة  شعوب  ضد  حيكت  التي  المؤامرات 
لم  المؤامرة  تلك  أن  إال  الكردي،  الشعب  ومنها 
تتمكن من منع نشر فكر القائد وفلسفته الُمنادية 

للحرية والسالم«.
شمال  على  التركي  للعدوان  صباح  وتطرقت 
وشرق سوريا، وأشارت إلى أن شعوب المنطقة 

وبفضل أفكار القائد، يقفون ضد جميع ممارسات 
االحتالل التركي الفاشية، حيث شنت قبل عامين، 
التاسع  في  سوريا  وشرق  شمال  على  عدوانها 
من تشرين األول، لتمارس بذلك، جرائم حرب 
بحق الكرد في هذه المناطق، مستهدفة التطهير 
المنطقة  ديموغرافية  هندسة  وإعادة  العرقي 

لمحو الهوية الكردية.
القائد  وتضحيات  ونهج  فكر  »إن  وأضافت: 
آبو، رّسخت في ذاكرة ووجدان الشعب الكردي 
وأصبحت  النضال،  وطريق  الفداء  معاني 
القوة  تمنح  التي  المنارات  وفلسفته  تضحيته 

واإلرادة الحقيقية لمواصلة النضال«.

ليبيا إحدى الدول التي انتشرت بها المشروعات 
خالل  خاصة  كبير  بشكل  النسائية  الصغرى 
السيولة  شح  مع  الماضية  األربع  السنوات 
ترى  يا  فهل  القائم،  السياسي  والنزاع  والحرب 
هذه المشروعات تسير وفق خطة محددة أم تقع 

ضمن مشروعات اقتصاد الظل؟
سلبي  أو  إيجابي  بشكل  البلدان  اقتصاد  يتأثر 
والمتوسطة  الصغرى  المشروعات  بانتشار 
المشروعات  هذه  ترتقي  فقد  األعمال،  وريادة 
باقتصاد البلد، أو ربما تربكه أثناء عملية التطور 

خاصةً إذا كان ضمن اقتصاد الظل.
هذه  وتأثير  االقتصادية  الجدوى  معرفة  وحيال 
المشروعات على أصحابها والبالد، التقت وكالة 
مركز  في  والشريكة  بالمؤسسة  المرأة  أنباء 
كهف الملح »أوبال« بمدينة بنغازي، إيمان سالم 

بوقعيقيص.
تقول إيمان بوقعيقيص عن مشروع كهف الملح 
الجاف  بالملح  للعالج  كهف  أول  أنه  »أوبال«، 
في ليبيا، »نحن خامس دولة عربية تفتح مراكز 
على  تقوم  العالج  فكرة  أن  إذ  بالملح،  العالج 
مرحلة  تبدأ  للكهف  الدخول  فبمجرد  االستنشاق 
من  والراحة  االستجمام،  إلى  إضافة  العالج، 

ضغوطات الحياة«.
من  العديد  يعالج  المركز  أن  إلى  وأشارت 
مرتفعة،  منها  الشفاء  نسبة  ويجعل  األمراض 
مشددة على أن المريض خالل فترة عالجه عن 
له  وصفه  الذي  العالج  يترك  أال  الملح  طريق 
عالج  عن  عبارة  الملحي  الكهف  ألن  الطبيب 
توجهت  الدول  بعض  أن  إلى  مشيرةً  مكمل، 
إلى هذه الكهوف خاصةً في فترة كورونا، ألنه 
األوكسجين  ويجدد  التعقيم  على  الرئتين  يساعد 

ويصفي الرئتين.
إيمان  تقول  المشروع  إنشاء  فكرة  وعن 
السفر  وحظر  كورونا  فترة  بوقعيقيص »خالل 
بين دول العالم، لم أجد في ليبيا أماكن لالستجمام، 
وتساءلت لماذا ال أقوم بإنشاء مكان لالستجمام 
أزوره  كنت  فقد  الملح  كهف  في  وفكرت  هنا، 
عندما كنت أسافر، وقمنا بعمل تحليل لعينة من 
ملح منطقة كركورة في ليبيا، فوجدت أنه يصلح 
باستيراد  بداية  قمت  العمل،  في  بالجودة  ويتسم 
ملح الهماليا، وتحصلنا على استشارات مدفوعة 
ال  حتى  الكهوف  بناء  أجل  من  دول  عدة  من 
األمر  نجح  وفعالً  الجدران،  مع  الملح  يتفاعل 

وانطلقنا في مشروعنا«.

»أعترب نفيس حققت
 99% من هديف«

وعن مدى رضاها عن المردود االقتصادي من 
المقر  افتتاح  عملها تقول: »خالل عام فقط من 
وشريكتي  أنا  أطلقته  فعندما  جيدة،  نتائج  حققنا 
ملحي،  كهف  بوجود  ليبيا  اسم  يتميز  أن  أحببنا 
واعتبر نفسي حققت 99% من هدفي بعد قول إنه 
بالملح الجاف«، وتضيف  ليبيا عالج  يوجد في 
سريعة،  االستجابة  تكون  أن  أتوقع  أكن  »لم 
على الرغم من أنه ال يوجد فائض في األرباح، 
المشروع  أن  أي  كبير  ليس  المادي  والمردود 
األول  هدفي  كان  فقد  نفسه«،  على  »يصرف 
وأظن  األرباح  تحقيق  ثم  ومن  الفكرة  نشر  هو 
أنني أسير في الطريق الصحيح لتحقيق النجاح 

الكامل«.
بمشروع  والشريكة  المؤسسة  تقول  جانبها  من 
الدعم  »لوال  الورفلي:  زينب  الملح  كهف 
بداية  في  البعض  من  تلقيناه  الذي  المعنوي 
انطالق المشروع لما وصلنا إلى هنا، فقد بدأنا 
من  بدأنا  لقد  جداً،  المادية ضعيفة  واإلمكانيات 
الصفر فتأسيس شيء غير موجود في ليبيا من 
تواجه  أن  يمكن  التي  األشياء  أصعب  من  قبل 

امرأة تود الخوض في هذا العمل«.
أن  استطعنا  والعزيمة  »باإلصرار  وتتابع: 
نفتتح مشروعنا، رغم الصعوبات التي واجهتنا 
من عدم معرفة الناس ماذا يعني العالج بالملح 
الجاف، فكان علينا العمل بجد من خالل مواقع 
هو  ما  روادها  لتعريف  االجتماعي،  التواصل 

العالج بالملح الجاف«.
من  مادي  دعم  على  حصولهم  إمكانية  وعن 
تقول:  الصغرى  للمشروعات  الداعمة  الجهات 
»لم نحصل على أي دعم، لقد ذهبنا إلى جهة أو 
يغطي  ال  المبلغ ضعيف  أن  وجدنا  ولكن  أثنين 
احتياجاتنا باإلضافة إلى أنه سيخلق لنا مديونية 
ألننا  وهذا صعب  عامين،  إعادتها خالل  يجب 
ندخل  أن  الصعب  البداية، وكان من  مازلنا في 
غرضه  ويصبح  الفكرة  يفهم  لم  شريك  معنا 
من  سنة  بعد  وحالياً  البحت،  المادي  الربح 
االنطالق استطعنا أن نغطي التكاليف«. وحول 

دراسة الجدوى التي قامتا بها من أجل انطالق 
في  أنفسنا  على  »اعتمدنا  أوضحت:  المشروع 
هنا  بسيطة  باستشارات  وقمنا  الدراسة  وضع 
قبل  مادي  مردود  ننتظر  أال  فأخبرونا  وهناك 
عام من افتتاح المشروع حيث يبدأ االنتفاع منه 
التي  المغامرة  إلى  إضافة  عامان،  مرور  بعد 
قمنا بها فقد افتتحنا المشروع في فترة كورونا، 
مناخ  يعتبر  الملح  كهف  أن  من  الرغم  وعلى 
الزالت  الناس  إال  لألمراض  ناقل  وغير  قلوي 
لم تستوعب هذه الفكرة التي نحاول قدر اإلمكان 

توضيحها لهم«.
الدولة  تهتم  »أن  الورفلي  زينب  وتتمنى 
تسهيالت  لها  وتقدم  الصغرى  بالمشروعات 
توزان  هناك  ويكون  المادي،  والدعم  القروض 

في المراقبة عليها وإمكانية إرجاع المبلغ«.

املرشوعات الصغرى محور من 
محاور االقتصاد

فيما تقول مدرب ومستشار مشروعات صغرى 
في حاضنة جامعة بنغازي األستاذة هند البشاري 
لالقتصاد  الصغرى  المشروعات  أهمية  عن 
والمتوسطة  الصغرى  »المشروعات  المحلي 
وريادة األعمال هي محور من محاور االقتصاد 
لبعض  االقتصادي  الشكل  العالمي وغيرت من 
في  حدثت  فقد  وإندونيسيا،  ماليزيا  مثل  الدول 
بهذه  اهتمامها  بسبب  كبيرة  نقلة  البلدان  هذه 
في  مؤثرة  دول  إلى  وتحولوا  المشروعات 

وتجارية  صناعية  ودول  العالمي  االقتصاد 
بهذه  اهتمت  التي  العربية  الدول  ومن  كبرى، 
المصرية  والتجربة  تونس  األردن،  المشاريع 
التي لديها إنجاز كبير، وبشكل عام هي عصب 
العشر  في  خاصةً  الليبي  االقتصاد  في  مؤثر 

سنوات األخيرة«.
المشروعات  بهذه  الليبية  الدولة  اهتمام  وعن 
تقول هند البشاري »هناك اهتمام كبير من الدولة 
والمتوسطة،  الصغرى  بالمشروعات  الليبية 
منظمات  ودخول  االهتمام  من  بالرغم  ولكن 
دولية لدعم هذا القطاع، لألسف القطاع لم يحقق 
المشاكل  من  لعدد  نتيجة  منه  المرجوة  النتائج 
النظام  في  مشاكل  وجود  منها  والتحديات، 
الكهرباء،  التحتية،  البنية  ناحية  من  األساسي 
واالنترنت، التي تعيق نهضة هذا القطاع، وعلى 
األعمال  ومراكز  حاضنات،  وجود  من  الرغم 
التي انطلقت في نهاية 2009 إال أن مخرجاتها 

ال ترقى لسقف التوقعات«.
 

الوقوع تحت مظلة اقتصاد الظل

وتشير هند البشاري إلى أن »عدم اهتمام النساء 
بتسجيل مشروعاتهن الصغيرة، فمثالً نجد امرأة 
بشكل رسمي،  وليست مسجلة  بيتها،  تعمل من 
المشروعات  من  كبير  جزء  يوجد  وبالتالي 
ألنها  الظل،  اقتصاد  مظلة  تحت  تقع  الصغرى 
الضرائب  تدفع  وال  الدولة  في  مسجلة  غير 
لديها معلومة حولها، وهي تشكل  ليس  والدولة 
المحلي،  السوق  في  مشكلة  البعيد  المدى  على 

وبذلك نحن نشجع النساء على تسجيل مشاريعهن 
حتى يتحصلن على الدعم فيما لو افتتحت الدولة 

برنامجاً للمشروعات الصغرى«.
وتؤكد على أن النساء أصبح لديهن اهتمام كبير 
بعض  تخرج  وبدأت  الصغرى،  بالمشروعات 
الصناعة  إلى  والتجميل  األكل  طابع  من  منهن 
واالبتكار في مجاالت أخرى، وعلى الرغم من 
في  كبير  بشكل  الصغرى  المشروعات  انتشار 
ليبيا في فترة ما بعد الحرب بسبب فقدان المعيل 
توجهت  أطفال  ولديها  مطلقة  نفسها  وجدت  أو 
للعمل من داخل بيتها، إال أنه ال يمكن حصر هذه 
المشروعات ومعرفة نسبة انتشارها في السوق 

ألنها غير مسجلة في الدولة.

»لها انعكاس يسء عىل االقتصاد 
املحيل فيام بعد«

وحول عشوائية هذه المشاريع وتأثيرها سلباً في 
االقتصاد المحلي تقول »أود أن أورد مالحظة 
هنا بأن النساء لم يتعمدن عدم تسجيل مشاريعهن 
ولكن قلة الوعي بأهمية التسجيل هي ما جعلتهن 
ال يقمن بذلك، إضافة إلى أن معظم المشاريع كما 
لدخل مادي  للحاجة  البيوت نظراً  تقام من  قلت 
نحن  ولكن  معيل،  دون  أنفسهن  وجدن  لنساء 
لها  يوفر  ألنه  التسجيل  بأهمية  للتوعية  بحاجة 
مناخ رسمي للعمل، والحصول على أي فرصة 
الصغرى،  المشروعات  لتمويل  الدولة  توفرها 
له  سيكون  والعشوائية  التسجيل  عدم  وبالتالي 
انعكاس سيء على االقتصاد المحلي فيما بعد«.

وتشير هند البشاري إلى ضرورة اهتمام الدولة 
بالتوعية واالهتمام  ذات االختصاص  والجهات 
بتسجيل المشروعات حتى يتم تقديم الدعم الفني 
والمادي لهم خاصة من خالل حاضنات األعمال 

ومراكز االستشارات والتدريب. 
وتؤكد على أن هناك مشروعات نسائية صغرى 
خطوات  وتخطو  تتجه  بدأت  المتنامية  خاصة 
في  والتطور  التسجيل،  من  العمل  في  صحيحة 
سوق العمل فهن لم يعد يكتفين بمحدودية علمهن 

وإنما يسعين لتطويره إلى األفضل.

وكاالت

من جانبها، قالت عضوة عوائل الشهداء فاطمة 
القائد  »أفكار  سوزدار:  الشهيدة  والدة  حميد 
دول  مصالح  مع  تتعارض  وأهدافه،  أوجالن 
المهيمنة والدولة التركية المحتلة التي تستند على 
المؤامرة  هذه  حاكوا  لهذا  القومية،  الدول  أسس 
المؤامرة  هذه  خالل  من  بأنهم  معتقدين  ضده، 
الشعب  إرادة  من  النيل  يستطيعون  والعزلة 

المطالب بالحرية والديمقراطية والسالم«.
انتشر  الذي  القائد  وفكر  نهج  »إن  وأضافت: 
من  وتمكن  شعوبه،  بكافة  المنطقة  شعوب  بين 
وكبيرة،  عظيمة  وانتصارات  إنجازات  تحقيق 
ولهذا المؤامرة فشلت، ولم ولن يستطيعوا النيل 

الحرية  أجل  من  ونضاله  ومقاومته  الشعب  من 
والديمقراطية«.

والتنظيمات  الدولي  المجتمع  فاطمة  وناشدت 
والمؤسسات التي تعمل في مجال حقوق اإلنسان 
والديمقراطية بالعمل إطالق سراح قائد الشعب 

الكردي عبد هللا أوجالن.
وأكدت فاطمة في نهاية حديثها: »نعاهد القائد عبد 
لتحريره  في حمالتنا  بأننا سنستمر  أوجالن  هللا 
وسنسير على اإليديولوجية التي أضاءت للمرأة 

والشعوب طريق الحرية«.

ناشئات الخابور بالعالمة الكاملة إلى النصف النهائي

فضيحة جديدة للمنتخب السوري؛ فهل يطير الغايب؟

روناهي/ قامشلو ـ كما عودتنا بطالت الخابور 
بالتميّز والعزف على نغمة االنتصارات، مجدداً 
األولى  النسخة  لقب  حامالت  الخابور  ناشئات 
الناشئات في سوريا، يحققن العالمة  من دورة 

الكاملة، ويتأهلن للدور النصف النهائي.

المطلوب  بالشكل  االستعداد  عدم  من  بالرغم 
ومعاناة النادي من الجانب المادي، انطلقت بعثة 
الماضي  األسبوع  دمشق  إلى  الخابور  ناشئات 
من مطار قامشلو الدولي عبر طائرة “إليوشن” 
دمشق،  حكومة  وجنود  الشحن  بنقل  الخاصة 
وهذه الصورة لوحدها توضح مدى قلة الدعم من 
كافة الجهات المعنية إن كان من حكومة دمشق 
أو اإلدارة الذاتية أو المنظمات المجتمعية المعنية 

بشؤون المرأة.
الماضي  األحد  يوم  الدورة  مباريات  وانطلقت   
مع  لهن  مباراة  أول  الخابور  ناشئات  ولعبت 
كانت  وندية  هامة  مباراة  في  جرمانا  ناشئات 
الفوز  الخابور  ناشئات  وحققت  الوقت،  بنفس 
وأقيمت  رد،  بدون  بهدف  جرمانا  ناشئات  على 

)مدينة  البوتشي  ملعب  أرضية  على  المباراة 
الفيحاء الرياضية( بدمشق.

لالستمرار  الحافز  الخابور  ناشئات  الفوز  ومنح 
سيدات  على  كبيراً  فوزاً  حققن  وبالفعل  بقوة 
الجيش بنتيجة كبيرة وصلت إلى 11 هدفاً مقابل 
هدفين، وتغيبت ناشئات المجد عن المباراة التي 
واللواتي  الخابور  ناشئات  مع  ستجمعهن  كانت 

ناشئات  تغيّب  بسبب  بنتيجة 3×0،  قانونياً  فزن 
المجد عن المباراة.

الكاملة  العالمة  الخابور  ناشئات  حققت  وبذلك 
يلتقين  وسوف  نهائي  النصف  للدور  وتأهلن 
لـ  المصادف  الخميس  يوم  العربي  ناشئات 
من  الواحدة  الساعة  بتمام   ،2021/10/14
الفيحاء  )مدينة  البوتشي  ملعب  على  الظهر  بعد 

الرياضية(، في دمشق.
يُذكر أن ناشئات الخابور حققن لقب الدورة في 
الفوز  بعد  األولى  النسخة  الماضي وكانت  العام 

لهدفين،  أهداف  بأربعة  جرمانا  ناشئات  على 
وناشئات الخابور لديهن أمل كبير بالحفاظ على 

لقبهن بعد األداء الرائع في الدورة حتى اآلن.

من  عاشها  قاسية  ليلة  ـ  قامشلو  روناهي/ 
الخسارة  بعد  السوري،  المنتخب  يشجع 
قلب  الذي  اللبناني  المنتخب  من  المدوية 
وفاز  السوري،  المنتخب  على  الطاولة 
االتحاد  ووضع  لهدفين،  أهداف  بثالثة  عليه 
لوجه  وجهاً  القدم  لكرة  السوري  »العربي« 
لن  قال  الذي  معال  فراس  الجماهير ومع  مع 
نرضى إال بتأهل المنتخب، فهل يطير الغايب.

وقبل المباراة كان الجميع متفائل ويظنون بأن 
المنتخب اللبناني سهل المنال، وخاصةً عندما 
تقدم المنتخب السوري أوالً عبر عمر خربين 
بعد كرة عرضية من محمود  الدقيقة 15  في 

المواس حولها خربين برأسية في الشباك.
لبنان من تسديدة  وأنقذ مصطفى مطر مرمى 
له  مرر  السومة، حيث  للمهاجم عمر  خطيرة 
في  ببراعة  مطر  وينقذها  ليسدد  عمر خربين 

الدقيقة 30.
وسجل عمر السومة هدفاً في الدقيقة 44، ألغاه 

الحكم بسبب التسلل. 
وفي الوقت المحتسب بدالً عن الضائع للشوط 
للبنان  التعادل  األول سجل محمد قدوح هدف 

بعد كرة عرضية من حسن.
الشوط األول أضاف  نهاية  وقبل لحظات من 
قدوح الهدف الثاني من تسديدة صاروخية من 

خارج المنطقة هزت شباك إبراهيم عالمة.
الكتابة  وبدأوا  السوريين  ذهول  أثارا  الهدفين 
حتى  تبخر  واألمل  يضيع  بات  الحلم  بأن 

بالمنافسة على بطاقة الملحق.
المنتخب  استمر  الثاني  الشوط  بداية  ومع 
سجل   53 الدقيقة  وفي  بانتفاضته  اللبناني 
الهدف الثالث عبر سوني سعد من تسديدة قوية 

من خارج المنطقة. 
بعد  جزاء  بركلة   57 بالدقيقة  سوريا  وطالب 
احتكاك بين سوني سعد وعمر السومة احتاج 

الساحة األسترالي خمس دقائق لمشاهدة  حكم 
بعدم  الجدل  ليحسم   var تقنية  عبر  الفيديو 

صحتها.
 64 الدقيقة  في  هدفاً  سوريا  منتخب  وسجل 
شباك  في  السومة  عمر  سددها  بصاروخية 
الهدف  يسجل  أن  قدوح  محمد  وكاد  لبنان. 
في  سوريا،  حارس  براعة  لوال  للبنان  الرابع 

الدقيقة 81.
ثالث  هدف  تسجيل  سوريا  منتخب  وحاول 
عبر عمر السومة في الدقيقة 88 لكن رأسيته 
وأنقذت  مطر.  مصطفى  مرمى  بجانب  مرت 
الوقت  في  هدف  من  لبنان  مرمى  العارضة 

البدل الضائع بعد رأسية من عمر السومة.
إذاً انتهت المباراة وبدأت دموع من يشجعون 
المنتخب السوري تنهمر، وتصدرت التعليقات 
بتنحي  بالمطالبة  الصفحات  ومنشورات 
واستقالة االتحاد »العربي« السوري، وبالفعل 
»العميد«  استقالة   عن  وأنباء  أخبار  تداولت 
حاتم الغايب رئيس االتحاد »العربي« السوري 
لكرة القدم، ولكنه نفاها وقال »القضية تحتاج 
لسوريا«،  العودة  لحين  ومناقشة  دراسة  إلى 
بينما أكدت مصادر إعالمية عن استقالة ستة 

من أعضاء االتحاد.
الصفحات  غطت  التي  الردود  وتسارعت 
التواصل  شبكات  على  والعامة  الشخصية 
االجتماعي، وقطفنا باقة من هذه الردود والتي 

كانت على الشكل التالي:
القلب  أمراض  سبب  السوري  »المنتخب 

والضغط والرئة والسرطان«
»التوبة إذا عاد اتفرج على هيك مباريات«

»يا خسارة شحن الجوال فيكن«
أحسن  يلعب  شعبية  أحياء  فريق  باهلل  »قسماً 

منكم، مو بشي، بس بالروح«.
مهربة  بضاعة  ويجيبوا  يسافروا  »شاطرين 
يبيعوها جوا مو سائلين ال عن منتخب وال عن 

تصفيات«
»إقالة اتحاد كرة القدم بالكامل 

إقالة نزار محروس والكادر الفني بالكامل 
من  سوريا  ومنع  الفيفا  من  عقوبات  فرض 
أمور  في  لتدخل  التصفيات  في  المشاركة 

المنتخب 
الحل األنسب بناء جيل جديد واعد« 

»كرة القدم في سوريا احتضرت وتم القضاء 
عليها بالكامل«

الشعب  أحالم  انتهت  شيء  كل  انتهى  »اليوم 
السوري«

»قلتلك ما بدنا نشجع بمكان عام تخجلنا
فضحونا هللا ال يوفقهن«

»اتحاد الضحك السوري... مش حتقدر تغمض 
عينيك«

من  النيل  بتهمة  للقضاء  يتحولوا  الزم  »وهللا 
سمعة الدولة هللا يصطفل فيكن«

»مين بدو يحاسبكم والكل الكل الكل فااااااسد«
اتحاد  مع  القدم  كرة  اتحاد  بدمج  »نطالب 
خلونا  للزراعة  المالعب  وتحويل  الفالحين 

نستفيد بكم كيلو كوسا وبندورة وبيت نجان«.
ونختم التعليقات بالقول التالي ألحدهم:

»قف على ناصية الحلم واضحك حتى الغشاء
سيغدو  الحلم  وال  نفعاً..  يجزي  القتال  فال 

واقعاً«.

االستقالة قادمة ال محالة

علم موقع كورة من مصدر خاص مقرب من 
اتحاد الكرة السوري، إن العميد حاتم الغائب، 
سيقدمون  األعضاء  من  وعدد  االتحاد  رئيس 
على  وبناء  المقبلين،  اليومين  استقالتهم خالل 

ذلك سيتم حل االتحاد بشكل رسمي وقانوني.
االعتراف  ينوي  الغائب  أن  المصدر  وكشف 
بالتأهل  وعوده  تحقيق  بعدم  اتحاده،  بفشل 
بالدور  بقوة  المنافسة  أو   2022 لمونديال 
سيقدم  ولذلك  للمونديال،  المؤهل  النهائي 

استقالته للجنة األولمبية السورية.
العام،  الرياضي  االتحاد  أن  المصدر  وأكد 
اجتماع  انعقاد  لحين  مؤقتة  لجنة  سيشكل 
اتحاد  وانتخاب  العمومية  للجمعية  استثنائي 

جديد.
وأضاف المصدر أن االتحاد الرياضي لن يقرر 
الجماعية  االستقالة  وسيترقب  االتحاد،  حل 
االتحاد وثالثة  استقالة رئيس  أو  االتحاد،  من 

أو  المنحل  االتحاد بحكم  ليكون  من األعضاء 
المستقيل بشكل رسمي ودون أي تدّخل، وبعيداً 

عن أي ضغوط.
بعض  بين  اشتباكات  المباراة حصلت  وعقب 
العالمة  على  تهجم  من  هنالك  حيث  الالعبين 
اإلساءات  بعد  صدور  الهزيمة  سبب  وحمله 
الحاضر،  الجمهور  تجاه  الالعبين  بعض  من 
ومنهم  الالعبين  بعض  مغادرة  حصل  كما 

)العثمانين( لمقر بعثة المنتخب.
قال  فقد  المباراة  عقب  الصحفي  المؤتمر  أما 
نزار  الكابتن  السوري  للمنتخب  الفني  المدير 
محروس: »المباراة سارت بظروف على مبدأ 
أمور ال تصدق سجلنا هدفاً في الشوط األول 
إلى  للتسجيل  كثيرة  فرصاً  وأضعنا  وتقدمنا 
أن جاءت الدقائق الخمس األخيرة من الشوط 
متوقعين  غير  خطأين  من  هدفين  بها  وتلقينا 
والشوط الثاني لم يُلعب بما يكفي بسبب إضاعة 
الوقت من الجانب اللبناني بشكل غير طبيعي 
هل هي فلسفة أو سياسة يتبعها دائماً المنتخب 
الكثيرة   )VAR(الـ توقفات  وكذلك  اللبناني؟! 
لتلك  مناسباً  من ضائع  البدل  الوقت  يكن  ولم 
التوقفات، وبصراحة خسرنا المباراة بمواقف 
منتخبنا  نتمنى من  سهلة، ومازال هناك وقت 
الذي يقدم أداًء جيداً أن يبتعد عن المشاكل التي 
تحيط باتحاد كرة القدم ألنها تؤثر بشكٍل كبير 
على المنتخب والالعبين وتشكل ظروفاً صعبة 
لمنتخبنا  أوفر  حظ  المنتخب،  داخل  نعيشها 

ومبارك للمنتخب اللبناني«.

حلم يتبدد

اآلمال  رغم  مجدداً  خسر  السوري  المنتخب 
المباراة  هذه  على  كبير  بشكٍل  عقدها  التي 
والتي سموها بالمصيرية، واآلن باتت المهمة 
شبه مستحيلة للمنتخب السوري حتى الحصول 

على البطاقة الثالثة المؤهلة للملحق.
منذ  يحملونها  التي  السوريين  أحالم  ودمروا 
عقود من الزمان للتأهل لكأس العالم، حيث كما 
المهمة شبه مستحيلة في ظل  ذكرنا أصبحت 
الظروف الحالية وسط اتحادات فاشلة وفاسدة 

طوال عقود من الزمن وبدون أية محاسبة.
وفي باقي النتائج للتصفيات المؤهلة لمونديال 

.2022
ـ استراليا 1 × 2 اليابان.

ـ كوريا الجنوبية 1 × 1 إيران.
ـ فيتنام 1 × 3 عمان.
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رداً على مزاعم أردوغان درار يستبعد تجّرؤ تركيا على احتالل 
المزيد من األراضي السورّية

مقاتل في جبال زاغروس: لن نسمح لتركيا المنهارة
 باحتالل أراضينا

استطالع رأي: تحالف أردوغان يتقهقر أمام منافسه

سوريا  لمجلس  المشترك  الرئيس  عقّب 
تصريحات  على  درار  رياض  الديمقراطية 
تركيّة  لعبة  مزاعمه  بأن  األخيرة  أردوغان 
أن  واستبعد  اعتداءاتها  لصالح  مواقف  لكسب 
األراضي  من  المزيد  احتالل  على  تركيا  تتجرأ 

السوريّة.
المشترك  للرئيس  في تصريح خاص  ذلك  جاء 
هاوار  أنباء  لوكالة  الديمقراطية  لمجلس سوريا 
في أعقاب التهديدات التي أطلقها الرئيس التركي 

أردوغان االثنين المنصرم.
قد هدد في مؤتمٍر صحفي من  أردوغان  وكان 
العاصمة أنقرة، بإطالق عدواٍن يستهدف مناطق 

آمنة في شمال وشرق سوريا.
تقوم  التي  الدفاعية  األعمال  أن  إلى  لفت  درار 
ولم  مستمر  أمٌر  الديمقراطية  سوريا  قوات  بها 

يتوقف منذ احتالل تركيا لألراضي السوريّة.
الهجمات  التركيّة حول  المزاعم  أن  وشدد على 

هي  وجنودها  أراضيها  تستهدف  التي  األخيرة 
االعتداءات  لصالح  مواقف  لكسب  تركية  لعبة 
من  النفس  تبرئة  ورقة  وأنها  القائمة  التركيّة 

األعمال االحتاللية واإلجرامية.
الظاهرة  التركية  العصبية  إن  درار  وقال 
وموسكو،  نيويورك  زيارتي  عقب  وخاصةً 
في  الواضح  والتنمية  العدالة  شعبية  وانخفاض 
ظل األوضاع االقتصادية التي تؤثر على الحياة 
اقتراب  مع  الحاكم  الحزب  وجود  يهدد  اليومية 
موعد االنتخابات الرئاسية والبرلمانية في البالد.
إلى نوعٍ  باستمرار  أن تركيا تسعى  إلى  وأشار 
البوصلة »فهي  نتيجة ضياع  بالنار  الحوار  من 
ال تدري إلى أين تتوجه، تسعى لفرض اإلرادة 
إلى  االلتفات  وعدم  التصعيد  عبر  التركية 
الحلول السياسية، وخاصةً بعد إجراءات العزل 
ظل  في  الروسية  والضغوطات  األمريكية، 
استرجاع  حول  سياسات  من  بوتين  يرسمه  ما 

إدلب والطريق الدولي الـM4 في أقرب فرصة، 
فالتصعيد هو لالستمرار في المنطقة«.

التي  الوحيدة  الوسيلة  أن  إلى  درار  ونوه  كما 
تثابر على سيطرتها في  تستطيع فيها تركيا أن 
سياسة المنطقة وفي السياسة التركية الداخلية هو 

أن تُفتح جبهات جديدة تشغل الداخل التركي.
وهي  مؤثرة،  األمريكية  العقوبات  بأن  وذكر 
تؤثر على االقتصاد التركي وعلى انهيار الليرة 
التركية، ولكن دائماً هنالك حلول التفافية للرئيس 
اتخذه  عما  أحياناً  ويتراجع  بها  يقوم  التركي 
لعبة  من  جزء  هو  التصعيد  وهذا  قرارات  من 
السياسة التي ستصل في لحظة من اللحظات إلى 

اتفاق ما يكون على حساب تركيا هذه المرة.
الرئيس  درار  رياض  استبعد  حديثه  ختام  وفي 
احتالل  الديمقراطية،  سوريا  لمجلس  المشترك 
أنه  تركيا مزيداً من األراضي السورية، مؤكداً 
هذه  لمثل  أخضر  وأي ضوء  اتفاقيات  توجد  ال 

المسألة.
وتأتي تهديدات أردوغان عقب يومين من الذكرى 
والمجموعات  تركيا  الحتالل  الثانية  السنوية 
المرتزقة التابعة لها، منطقتي سري كانيه وكري 

سبي/ تل أبيض شمال وشرق سوريا.

أوضح المقاتل في الحزب الشيوعي الماركسي 
الذي يحارب  باران  ) MLKP ( منذر  اللينيني 
في جبال زاغروس، أن دولة االحتالل التركي 
مافيات،  دولة  أنها  وأضحت  كلياً،  انهارت  قد 
الدولة  لهذه  يسمحوا  لن  أنهم  إلى  وأشار 

وحلفائها باحتالل هذه األرض.
الماركسي  الشيوعي  الحزب  في  المقاتل  أكد 
لن  بأنهم  باران  منذر   ) MLKP ( اللينيني 
يسمحوا باحتالل هذه األرض وارتكاب المجازر 
في  الشعوب  أمل  أصبحت  األرض  فهذه  فيها، 

الخالص.   
الذي  باران  المقاتل  تحدث  السياق  هذا  وفي 
الشعبي  الدفاع  قوات  مع  جنب  الى  جنباً  يقاتل 
االحتالل  ضد  ستار  ـ  الحرة  المرأة  ووحدات 
التركي لوكالة فرات لألنباء وأفاد بأن الهجمات 
من  جزء  هي  المشروع  الدفاع  مناطق  على 
حركة  ضد  تُحاك  التي  والخطط  المؤامرات 
وأردف  الكريال،  ومقاتلي  الكردستانية  التحرر 
انهارت  قد  الفاشية  التركية  ”الدولة  قائالً: 
بقاء  سبيل  وفي  مافيات،  دولة  وأصبحت  كلياً 
العدالة  وبقاء حزبي  الدولة  هذه  في  المسؤولين 
القومية وبقاء أردوغان على  والتنمية والحركة 
بكل  المجازر  ارتكاب  على  يعملون  السلطة 
أنواعها، وليبقى هذا النظام الفاشي قائماً يعملون 

الكردستانية  التحرر  إنهاء وتصفية حركة  على 
والقادة الثوريين«.

عملت  اإلمبريالية  القوى  بأن  أيضاً  وذكر 
السلطوية  األنظمة  لحماية  وسعها  في  ما  كل 
والديكتاتورية في تركيا والشرق األوسط، واليوم 
أيضاً تعمل بكل بوسعها حيال الحكومات الحالية 
الداعم  أن  إلى  مشيراً  ونشطة،  قائمة  إلبقائها 

األكبر لهذه الهجمات هم القوى اإلمبريالية.
وإنكلترا  ألمانيا  أن  على  حديثه  في  وتطرق 
وإيران والعراق وعلى رأسها أمريكا تساند هذا 
المخطط، وإلنجاح تصفية وإنهاء حركة التحرر 
الكردستانية ومقاتلي الكريال يعملون على تقديم 
للدولة  واالستخباراتي  العسكري  الدعم  كل 

التركية.
شعب  أيضاً  يستهدف  الهجوم  أن  إلى  ولفت 
الهجوم  »هذا  األوسط  الشرق  وشعوب  تركيا 
المضطهدة،  الشعوب  آمال  تحطيم  إلى  يهدف 
الفاشية  التركية  الدولة  أنه جزء من سياسة  كما 
في  الجديدة  العثمانية  باإلمبراطورية  يسمى  لما 
الشرق األوسط، حزبنا يقيّم هذه الهجمات على 
هذا  في وجهها على  قواته  ويستخدم  النحو  هذا 

األساس«.
الماركسي  الشيوعي  الحزب  في  كمقاتل 
للفقراء  المسلحة  والقوات   )MLKP( اللينيني 

بأنهم لن يسمحوا  أكد   )FESK(  والمضطهدين
بتدنيس هذه األرض التي أصبحت أمل شعوب 
وارتوت  األوسط  والشرق  وتركيا  كردستان 
وروزا  سلجوق  يلماز  أمثال  الشهداء  بدماء 

ريناس وسارين آواز والمئات من رفاقهم.
لحركة  مساندتهم  عن  عبر  حديثه  خالل  ومن 
المقاومة  إلى  سننضم  »نحن  قائالً:  الحرية 
الكردستانية  التحرر  حركة  لمقاتلي  التاريخية 
ونحمي  دمائنا  من  قطرة  آخر  حتى  وسنقاوم 
مام  أبطال  خطى  على  سنسير  شعوبنا،  آمال 
رشو وزندورا ولن نسمح لالحتالل بتدنيس هذه 

األرض واحتاللها«.
وشدد منذر باران أنه بعد انتصار كاري، ُكتَِب 
وزاب،  وحفتانين  ومتينا  آفاشين  في  التاريخ 
التركية  الدولة  ضد  تاريخية  مقاومة  فهناك 
خابت  »لقد  متابعاً:  الكيماوية  وأسلحتها  الفاشية 
أمام  وعمالئه  الفاشي  التركي  الجيش  آمال 
تركيا  شعوب  على  التاريخية،  الكريال  مقاومة 
الخاصة  الحرب  إعالم  يصدقوا  أال  وكردستان 
النفسية لدولة االحتالل التركي، الحكومة التركية 
تستخدم  فهي  خسائرها،  عن  تكشف  ال  الفاشية 
قط  نسمح  لن  الكيماوية،  أسلحتها  أنواع  جميع 
لهذه الدولة المنهارة ولعمالئها أن يبصروا نور 

النصر«.

أسهم  زيادة  عن  حديث  رأي  استطالع  نتائج  كشفت 
العدالة  حزبي  يضم  الذي  المعارض  األمة  تحالف 
والتنمية والحركة القومية، أمام منافسه تحالف الشعب 
والحركة  والتنمية  العدالة  حزبي  يضم  الذي  الحاكم 

القومية.
وفقاً الستطالع الرأي الذي أجرته شركة “متروبول” 
الذي  األمة  تحالف  فإن  الماضي،  أيلول  في  لألبحاث 
حقق  الجيد  وحزب  الجمهوري  الشعب  حزب  يضم 

48.7%، بينما تحالف الشعب %40.8.
ويوضح استطالع الرأي ارتفاع نسبة دعم تحالف األمة 

في الفترة األخيرة.
الذين ليسوا من أحزاب التحالفين يقول خمسة في المائة 
منهم إنهم يفضلون تحالف األمة، في حين من يفضلون 

لم  الذين  نسبة  وبلغت  المائة،  في  ثالثة  الشعب  تحالف 
يردوا على االستطالع %10.6.

وفي حين أن معدل أولئك الذين يقولون إنهم يشعرون 
عند  يزال  ال  الحاكم  الشعب  تحالف  من  قريبون  بأنهم 
38.2 في المائة، فإن التصويت اإلجمالي للتحالف ال 
يزال عند 40.8 في المائة، حيث قال 2.6 في المائة 
»لست قريبًا من أي من الحلفاء، لكنني أفضل تحالف 

الشعب«.
تركيا  في  السيئة  االقتصادية  األوضاع  أن  إلى  يشار 

باتت تؤثر بشكٍل بالغ على تفضيالت الناخبين.

وكاالت

 الخالفات الكردية
  الكردية من جديد

ـ1ـ

سوريا(؛  في  التسوية  حتريك  فرص  )حول 
كان عنوان املائدة املستديرة التي اشتركت 
للشؤون  املصري  اجمللس  ونظمها  فيها، 
الرفيقة  فيها  شاركت  كما  اخلارجية، 
آفا(  )روج  )ليلى موسى( مسؤولة مكتب 
السفراء  من  عدد  ومبشاركة  القاهرة،  في 
)أعضاء اجمللس( والباحثني واخلبراء في هذا 
مني  طلب  كما  فيها  حتدثت  وقد  الشأن، 
عن اخلالفات الكردية الكردية، وتأثيرها على 
مآالت التسوية، بدأت مداخلتي بتذكير أحد 
في  كان  الذى  بسؤاله  احلاضرين،  الباحثني 
ندوة أدرتها في دار )روز اليوسف( بالقاهرة، 
مع رئيس الهيئة العاملة في االحتاد الوطني 
بعد  )ماذا  هو  السؤال  وكان  الكردستاني، 
اهلل(  )رحمه  كان  وقد  الطلباني؟(  جالل 
راقداً في مرض املوت، وكانت إجابة الضيف 
)لقد وجهت هذا السؤال ملام جالل وكانت 
قيادة  جتتمع  األربعني  »بعد  هي  إجابته 
احلزب وتختار قيادة جديدة«(،ولم يتم ذكر 
أو  باليوم  هي  )هل  باألربعني  يقصد  ماذا 
بالشهر أو بالسنة!!(،ألنه حتى اآلن، وبعد 
تلك  إلى  التوصل  يتم  لم  السنوات،  تلك 
عام،  من  يقرب  ما  ومنذ  اجلديدة،  القيادة 
توصلوا إلى محاولة استنساخ منوذج )روج 
على  للتغلب  الرئاسية  املشاركة  في  آفا( 
بالسلطة  االنفراد  عن  الناشئة  اخلالفات 
ذلك،  إلى  التوصل  ومت  وغنائمها،  ووهجها 
من  اثنني  بني  مشتركة  قيادة  بتسمية 
لم  الوضع  هذا  ولكن  الطلباني،  عائلة 
من  األطراف  أحد  متكن  إذ  طويالً،  يستمر 
كل  وكانت  املشارك،  اآلخر  الطرف  إزاحة 
قد  ذلك  إن  اليقني  وجه  على  املؤشرات 
قبل  من  كنا  وإذا  خارجي،  ودفع  بدعم  مت 
الكردية،  الكردية  اخلالفات  عن  نتحدث 
والتيارات  األحزاب  بني  الشمل  لم  وضرورة 
السياسية، وفى أكثر من مقال كتبته في 
)روناهي(  أكثر من منبر إعالمي وأيضاً في 
)تعالوا إلى فعل سواء(، وألني  حتت عنوان 
أدرك ويشاركني آخرون، على مأساوية هذا 
الوضع، والذي نتمنى أن يتحرروا منه، ومن 
على  البكائيات  عند  والتوقف  التشرذم، 
هذا  من  بدالً  يتوحدوا  وأن  واحلاضر،  املاضي 
لها  تلك  حالتهم  بأن  ويعترفوا  التشرذم، 
نصيب في مسببات البكائيات، وأن التوحد 
أو على األقل التوافق سيجعلهم ينصرفون 
ولكن  األفضل،  املستقبل  استشراف  إلى 
التوافق  وضرورة  أهمية  إليه  ندعو  ماكنا 
املستوى  إلى  عكسه  هبط  األحزاب،  بني 
متكنت  املناخ،  هذا  ظل  وفى  العائلي، 
اغتيال  من  خارجية  أطراف  استخبارات 
ومع  السليمانية،  مدينة  في  كردية  قيادة 
من  فإنه  املأساوي،  الوضع  هذا  استمرار 
لن  تلك  االغتيال  حادثة  تكون  أال  املتوقع 

تكون األخيرة إذ لها ما بعدها.

احلركات  فصائل  بني  اخلالفات  ومسألة 
التحررية في العالم، ليست باألمر اجلديد، 
ولكن ألن ما يعنينا هنا هو اخلالفات الكردية 
الكردية، لذا فاحلديث ينصرف إليها وحدها.

للتأكيد  القدمية  اخلالفات  إلى  نتطرق  ولن 
أعماق  في  متجذرة  اخلالفات  تلك  أن  على 
التربة الكردية، ونكتفي في هذه العجالة 
ماوت  كونفرانس  فى  بدأت  التي  بالتطرق 
املكتب  بني  اخلالفات  بشأن   )1964(
الدميقراطي  احلزب  للحزب  السياسي 
وانتهى  البارزانيني  تيار  وبني  الكردستاني 
الصراع املسلح بتغلب تيار البارزاني، وفيما 
بعد وبعد أن دخل اإلقليم الكردي في العراق 
نشب  بغداد  عن  االستقالل  يشبه  فيما 
تقسيم   عن  أسفر  دامي  مسلح  صراع 
الدميقراطي  )احلزب  إقليمني  إلى  اإلقليم 
االحتاد  وحزب  أربيل،  في  الكردستاني 
السليمانية(،  في  الكردستاني  الوطني 
نعبر  عندما  مأساوية  كوميديا  وكانت 
كانت  السليمانية،  إلى  أربيل  من  احلدود 
قرية  عند  )1كم(  حياد  منطقة  تقابلنا 
الصفراء  الرايات  خلفنا  من  ونترك  دكله 
إلى  دولة  )من  اخلضراء  الرايات  وتستقبلنا 
اقتتال  هناك  كان  وذاك  هذا  وبني  دولة!!(، 
من  مختلفة  سياسية  تيارات  بني  آخر 
الكرد  يبعد  ما  وهو  اإلقليم،  وخارج  داخل 
عن هدفهم املشترك الذي نسى متاماً على 
الواقع العملي في حني أن البكائيات على 

املاضي هو الهم املشترك.

لم  ومحاوالت  آفا(  )روج  إلى   ونصل       
الشمل احلالية التي لنا حديث آخر فيها.

 روناهي القاهرة... ضياء روج آفا  

رجائي فايد

إجرام تركيا واألسلحة الكيماوية

ليبيا وعقدة المرتزقة

كاوا تولهدان

كما هي العادة بالنسبة لتركيا فلقد بدأت بعملياتها 
االحتاللية في شمال العراق بشكل موسع بتاريخ 
23 نيسان/ إبريل 2021 وال زلت تستمر دون 
بمقاومة  اصطدمت  لقد  نتائج.  أي  تحصد  أن 
تاريخية أبدتها قوات الدفاع الشعبي في مناطق 
واسعة خاصة في مناطق زاب، متينا وآفاشين. 
هذه القوات التي تتبع طراز الكيريال في حربها، 
خاصة  المعاصرة  التقنيات  أحدث  حاربت ضد 
الناحية الجوية. فبالرغم من استخدام تركيا  من 
العشرات من طائراتها الحربية واالستخباراتية، 
لكهنا لم تتمكن من كسر المقاومة والقضاء على 

المقاومين.
وحشية  هي  كم  أجمع  للعالم  أثبتت  التي  تركيا 
في  وأخالق  حقوق  أي  تتبع  وال  حربها  في 
الجريمة  العراقي  الشمال  في  ارتكبت  الحرب، 
تلو األخرى لتفتك بذلك بحقوق اإلنسان وتعتزم 
بوحشيتها بسبب الصمت الدولي. فتركيا ليست 
العمليات  هذه  في  المشاركة  الوحيدة  الدولة 
فهي  والعراق،  كردستان  ألراضي  االحتاللية 
اإلجرامي  والدعم  العسكرية  المساندة  تتلقى 
التي  الدول  تتفوه جميع  حيال جرائمها دون أن 
تعتبر نفسها أنها الحاكمة على وجه المستديرة. 
ودعم  مساندة  أكبر  هو  الدولي  الصمت  أن  أي 
تقليص  في  كبير  تأثير  له  الصمت  فهذا  لتركيا. 
معرفة الوضع المعاش في هذه المناطق، وهذا 
وتواصل  لتثابر  لتركيا  بالنسبة  المطلوب  هو 

مشروعها االحتاللي.
لم  ونصف  أشهر  خمسة  من  أكثر  وبعد  تركيا 
تتمكن من إنهاء عملياتها االحتاللية وسيطرتها 
على المناطق الحدودية. لذلك قررت أن تستخدم 

األيام  منذ  الكيماوية.  أي  المحرمة  األسلحة 
من  تركيا  تزيد  بدأت  العمليات  لهذه  األولى 
استخدامها لألسلحة الكيماوية والغازات السامة. 
الكرد  المقاومين  بيد  الدالئل  من  العديد  فهناك 
على استخدام تركيا لهذه األسلحة وبشكل يفوق 
المقاومين على  استولى  لقد  أيضاً  بل  التصور، 
الكيماوية  والمواد  المتفجرة  المواد  من  األطنان 
تؤثر  لم  األسلحة  هذه  كل  لكن  المنفجرة.  غير 
الكرد و  المقاومين  على اإلرادة والصمود لدى 

حموا أنفسهم عبر أساليبهم الخاصة.
تركيا التي اندهشت من هذا الصمود لم تتحمل 
ما يجري في كيفية قدرة هذه القوات أن تحمي 
نفسها. لهذا لم تعد تستطيع أن تُخبئ فشلها أمام 
خلف  من  يدعمونها  الذين  الناتو  حلف  دول 

الستار ويمدونها باألسلحة الكيماوية المتطورة.
بتاريخ 29 أيلول أعلنت القيادة المركزية لقوات 
تستخدم  تركيا  أن  الكردستاني  الشعبي  الدفاع 
األسلحة  من  فتكاً  أشد  جديد  كيماوي  سالح 
حول  التفاصيل  بعض  اتضحت  بعدها  السابقة. 
تمكنت  التي  المعلومات  فحسب  السالح.  هذا 
والواردة  عليها  الحصول  من  الكريال  قوات 
حديثاً. هذا السالح هو أخطر وأفتك من األسلحة 

السابقة بأضعاف مضاعفة. كما أن دوي االنفجار 
األرضية  الهزات  ويسبب  جداً  كبير  وتأثيره 
اإلذن  تتحمله  ال  بصوت  المصاحبة  الكبيرة 
البشرية القريبة منه. وتبين أيضاً أن هذا السالح 
له رائحة كريهة جداً ال يمكن وصفها أو تشبيهها 
الكيماوية  األسلحة  فبعكس  أخرى.  برائحة 
السابقة التي لم تكن لها هذا التأثير الكبير. كما أن 
لونها كان أصفر فاتح وطعمها )رائحتها( يشبه 
طعم السكر المحروق. أيضاً تبين أن هذا السالح 
اإلنسان  بشرة  يالمس  عندما  الجديد  الكيماوي 
يتحول لون البشرة إلى اللون األحمر ويبدأ لحم 
الجسد باالنحالل. أي أن هذا السالح يبيد الجسد 
مناطق  في  بكثرة  يستخدم  اليوم  وهو  البشري 
يحاربون  الذين  المقاومين  ضد  العراق  شمال 

ضد المشروع االحتاللي التركي.
لقاء  إثر  عليها  الحصول  تم  المعلومات  هذه 
الشعبي.  الدفاع  قوات  في  قياديين  مع  الصحافة 
أيضاً  القياديين  صرح  للقاءات  متابعتنا  وفي 
الحدودية  المناطق  احتالل  إلى  تهدف  تركيا  أن 
من  كجزء  كم   40 إلى   30 بعمق  العراقية 
فالهدف  المرحلة.  لهذه  له  والمخطط  المؤامرة 
هو تحقيق هذا قبل حلول عام 2023 وضم هذه 

هنا  بالذكر  الجدير  الجديدة.  تركيا  إلى  المناطق 
أن القوة الوحيدة التي تقف أمام هذه المخططات 
هي قوات الدفاع الشعبي الكردستاني. أما بالنسبة 
إلى موقف العراق وحكومة إقليم كردستان فهما 
وإخفاء  صمتهم  عبر  المخطط  لهذا  راضخون 
الحدودية.  المناطق  مدنيين  الحرب ضد  جرائم 
الدول  بين  بالمصالح  يسمى  ما  ألجل  هذا  كل 
للعراق  بالنسبة  هذا  الحقيقة  في  لكن  الجارة. 
وهذا  األعين  أمام  احتالل  كردستان  وأراضي 
ما يتم إخفاءه عن الرأي العام أجمع. باختصار 
حساسة  مرحلة  اليوم  يشهد  العراقي  الشمال 
هذه  شعوب  ضد  عدة  مؤامرات  وهناك  للغاية 
جميع  تساندها  التي  التركية  الدولة  المنطقة. 
على  السيطرة  من  تتمكن  لم  المهيمنة  القوى 
لقوات  التاريخية  المقاومة  بسبب  المناطق  هذه 
الكريال الذين يحاربون بأساليب عصرية مبتكرة 
ضد أحدث األسلحة التكنولوجية والكيماوية. من 
جهة أخرى ترتكب تركيا جرائم لو ارتكبتها في 
أي منطقة أخرى لكانت قد تم محاكمتها وعقابها 
بأشد العقوبات. لكن عندما يتعلق األمر بحزب 
العمال الكردستاني والشعب الكردي ككل، يسود 

الصمت الدولي الدنيء وكأن شيء لم يكن.

جبريل العبيدي )كاتب باحث ليبي(

 24 في  االنتخابي  االستحقاق  نحو  العبور 
يوم  تاريخ  يُمثل  الذي  المقبل،  األول(  )كانون 
ظل  في  بالخطر  مهدداً  سيبقى  ليبيا،  استقالل 

وجود المرتزقة والقوات األجنبية.
ضرورة  على  )لفظياً(  الدولي  اإلجماع  رغم 
خطوات  هناك  ليس  ولكن  المرتزقة،  خروج 

ملموسة وآلية واضحة إلخراجهم.
ليبيا  من  األجنبية  والقوات  المرتزقة  فسحب 
هو أهم خطوة يجب أن تسبق االنتخابات، وإال 
معرضة  والمرشحين  الناخبين  إرادة  أصبحت 
أجنبية  وقوات  مرتزقة  وجود  ظل  في  للخطر، 
وقد  النتائج،  على  ستؤثر  العاصمة  في  خاصة 
المرشحين  ومنع  الناخبين  عرقلة  في  تتسبب 
االنتخابية  الدعاية  وحتى  الحركة،  حرية  من 

والتواصل بحرية مع الناخبين.

رغم الحديث عن مقترحات ما سمي »الخروج 
المتزامن« وانسحاب مشروط، ربما بنسب مئوية 
على حد سواء بين جميع األطراف التي تمتلك 
فالمرتزقة  ليبيا،  داخل  بها  ترتبط  أو  مرتزقة، 
أن  يرى  من  وهناك  أيضاً،  الجوار  على  خطر 
حتى خروجهم بأسلحتهم يعد خطراً إقليمياً آخر، 
بلدان  في  صراعات  وجود  ظل  في  خصوصاً 
لـ»داعش«  كبير  ونشاط  والصحراء  الساحل 
وأخواتها، مما سيجعل خروج مرتزقة بأسلحتهم 
الستغاللهم  اإلرهابية  للتنظيمات  فرصة 
واستعمالهم مجدداً، ولهذا خطة االنسحاب يجب 
أن تكون مدروسة، وأن يعود المرتزقة من حيث 
خريطة  انتشارهم ضمن  إعادة  يتم  أن  ال  أتوا، 
صراعات أخرى واستعمالهم كبنادق مستأجرة.

بالمطلق،  ليبياً خالصاً  المرتزقة ليس ملفاً  ملف 
ليبية  إرادة  رهين  هو  خروجهم  أن  يظن  ومن 
نتيجة  المرتزقة هو  فملف  خالصة هو مخطئ، 
ليبيا،  في  بالوكالة  وحرب  خارجية  تدخالت 
الكبير  الحجم  بهذا  والمرتزقة  التركي  فالوجود 
القبول  الناتو ال يمكن  العضو في حلف  وتركيا 
بأنه وجود تركي خالص، أو فقط لمساعدة تنظيم 
الوجود  أن  إال  ليبيا،  في  »اإلخوان«  جماعة 
والتدّخل التركي بهذا الحجم الكبير، كان ضمن 
الهدف  ترمب  عهد  في  أميركي  تفاهم  صفقة 
الروسي  والتقارب  التدخل  لمنع  محاولة  منه 
في ليبيا، ولهذا كانت تركيا تلعب دوراً للصالح 
في  األميركية  القيادة  قالت  حيث  األميركي، 
مجموعة  في  أعضاء  إن  )أفريكوم(  أفريقيا 
»فاغنر«، وهي شركة عسكرية روسية خاصة، 
موجودة في ليبيا، بينما روسيا تنفي رسمياً هذا 
االدعاء، وبالتالي أي مطالبة بإخراج المرتزقة 
والقوات األجنبية ال بد أن تمر عبر بوابة التفاهم 

بين أميركا وتركيا وروسيا.
ولعل مقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
 lays« على الرئيس األميركي بايدن ينص على
)إخراج   »out a six – month timeline
يليه  المدعومين من تركيا،  المرتزقة السوريين 
سحب المقاتلين المدعومين من روسيا والقوات 
مدته ستة  وفق جدول زمني  النظامية،  التركية 
»بوليتيكو«،  موقع  على  جاء  ما  وفق  أشهر(، 
خالصة  ليبية  ليست  المرتزقة  معضلة  أن  يؤكد 

بل معضلة دولية.
المرتزقة في ليبيا يتنوعون بين أتراك وسوريين 
وبعضهم  وتشاديين؛  وسودانيين  وروس 
مثل »مجالس  اإلرهابية  التنظيمات  مع  تحالفوا 
شورى المجاهدين«، التي كانت تمولها جماعة 
والشرق  الجنوب  في  للسيطرة  »اإلخوان« 
ويقطع  الليبي  الجيش  يدحرهم  أن  قبل  الليبي، 

دابرهم.
والحرب  الخارجية  التدخالت  في  الغارقة  ليبيا 

بالوكالة ومحاوالت تنظيم »اإلخوان« واإلسالم 
كاملة  ليبيا  على  االستحواذ  ومحاولة  السياسي، 
بعض  جعل  بالنفط،  ولكن  مقسمة،  حتى  أو 
إعادة  على  يعملون  »اإلخوان«  تنظيم  قيادات 
رأسها  على  الداخلية،  التحالفات  خريطة  رسم 
تنظيم  تحالفات  خريطة  ورسم  ترتيب  إعادة 
توالي  ظل  في  خصوصاً  الجديدة،  »اإلخوان« 
سقوط جماعة »اإلخوان« في الجوار الليبي من 
مصر إلى السودان فتونس ثم المغرب، مما جعل 
فيه  سقطت  محيط  في  يغرقون  ليبيا«  »إخوان 
أحزاب وحكومات »اإلخوان«، ولهذا سيتمسك 
من  إلنقاذهم  المرتزقة  بوجود  ليبيا«  »إخوان 

السقوط الوشيك.
تهديداً  يعد  األجنبية،  والقوات  المرتزقة  وجود 
ويهدد  بل  ديمغرافي،  خرق  في  ويتسبب  أمنياً 
باالنقسام والتشظي الجغرافي في ليبيا، مما يهدد 

بانقسام البالد جغرافياً وليس فقط سياسياً.
ليبيا خالية من المرتزقة والقوات األجنبية هو ما 
يطلبه الليبيون األحرار، وال يقبلون بغيره بديالً.
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محرر الصفحة - رامان آ  زادمحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

عصمت شاهني دوسيك

تخيّل الحياة فوضى!
تخيّل الحب فوضى!
تخيّل القتل فوضى!

تخيّل االرتقاء فوضى!
تخيّل االنهيار فوضى!

كيف تكون من الفوضى؟!
************.
تخيّل الثكلى تصرخ
ومن يسمع الثكلى..؟

أمٌل بال أمل
إن كان في كيان أمهات في المنفى!

*************
تخيل نحمل أكفاننا

بين اليقظة والوسن!
نسير في الطرقات باِل كفن!

لكن الكفن ..
يعشق فينا الكفن!

************
تخيًل الحب بين أسوار وقيود!

كيف يرتقي الحب 
يطلق إعصار الحب

والقلب دامي
واإلحساس مضطرب

بين سّجان وجالد وحلم مفقود؟!
***********

تخيّل الضمير ميت  
نبحث عنه 

نجده وحده بين القبور!!
ينتظر قيام الساعة  

ليكون شاهداً على الناظر 
والمنظور!

***********
تخيّل األطفال بال أمهات وآباء

أمهات أمام الرصاص
واآلباء في األقفاص!

***********
تخيّل حياتنا مجرد أوراق!

يُعترف بها هنا
ال يعترف بها هناك

تقطع أحياناً
أو تكون حطباً لالحتراق!

************
تخيّل لديك ألف قناع!

كل ساعة ترمي واحداً في قاع!
تمسك بالمنصب بقبضة حديد!

كأنك الوحيد في البقاع!
**********

تخيّل الفوضى في البيت!!
في الشارع، الجامعة، الدائرة!

بال رقيب .. بال حسيب!
والناس من وهن صابرة!

**********
فوضى ..فوضى ..
فوضى في كل مكان

متى تنتهي من حياتنا الفوضى؟!
متى تشرق الشمس!

يأتي بال وجل نور الضحى؟!

العقل أم النص

عمر من الغزل وقصة حب لم تكتمل

عبد الله محمد بوخمسني )كاتب 
وشاعر سعودي(

سؤاٌل يُطرح باستمرار على الفالسفة والُمفكرين 
في  اإلنساُن  بدأ  أن  منذ  العلم  أهل  من  وغيرهم 
طرحِ األسئلة بعدما ابتدأ في تعلم القراءة والكتابة 
وبعدما أجاد كتابة تركيب الجمل التي تتكون من 
النصوص  يكتب  أن  استطاع  أكثر،  أو  كلمتين 
ابتداًء  االجتماعية  العلوم  من  أنواعها  بجميع 
والمنطق  والفلسفة  الفلك  بعلوم  انتهاًء  وليس 
اإلنسان  يهم  مما  الكثير  وغيرها  العلوم  وبقية 

وإلى وقتنا الحاضر.
)العقل  اآلخر  على  ُمقدم  أيهما  هو....  السؤال   
البته.... حيث  بينهما  النص( ال وجه مقارنة  أم 

العقل ابتداًء هو الخلق األول الذي أبدعه هللا في 
اللغة  اخترع  الذي  هو  اإلنسان  اإلنسان، وعقل 
ابتداًء  يكن  لم  ذلك  النصوص،  منها  تنبثق  التي 
وإنما العقل هو من اخترع لغة التخاطب لحاجة 
حين  وذلك  والقبيح  للحَسن  إدراكه  بعد  ماسَّة 
الشعور باالقتراب أو االبتعاد النفسيين والرضا 
من عدمه من سلوك سلكه هذا اإلنسان أو حتى 
حاجته  وجد  ذلك  بعد  شاهدها،  مشاهدةٍ  من 
للتعبير بواسطة الرسم ثم التعبير الصوتي بكلمة 
إدراك  بعد  قبحه  ما  أو  حّسنه  ما  على  أطلقها 
عميق الستنباط المعنى الذي يتداوله السامعون.

الذي  الُمنتج  وبفكره  العقلية  بقدراته  اإلنسان 
استطاع به أن يَتطور ويُطور استطاع كذلك أن 
للتفاهم في شؤونه العامة والخاصة  يخترع لغةً 
في مجتمعه ومحيطه، وقد ابتدأ بإطالق األسماء 
والحيوانات  التضاريس  من  مشاهداته  على 
مشاهداته  وجميع  والسلوكيات  والممارسات 
مهاراته  تدرجت  ثم  والالحقة،  اآلنية  وحاجاته 
جمالً  ويُركب  يصوغ  أصبح  بحيث  اللغوية 
ذلك  من  أكثر  تطور  وكذلك  الكلمات،  من 
لدى  مفهوماً  متكامالً  نصاً  يُنشئ  أصبح  بحيث 
المتلقين....ليس ذلك مقتصراً على مجتمع واحد 
وإنما تعددت األلسن )اللغات( بتعدد المجتمعات 
المتباعدة، إن العقل خلقه هللا لإلنسان واختصه 
بالتفكير والتفكر والتدبر بقدراٍت المحدودة، أما 
اختراع  فهي  وجملها  وكلماتها  بحروفها  اللغة 
أعالها  مراتٌب  لها  النصوص  أن  كما  إنساني، 
الكتب  في  تتمثل  التي  الُمقدسة  النصوص 
السماوية التي أنزلها هللا على من اختارهم ُرسالً 

لتبليغها إلى الناس وهي متعددة وآخرها القرآن 
الكريم الذي أنزله هللا على رسوله محمد »ص« 
المعتمدة  الروايات  ثم  والمرسلين،  األنبياء  آخر 
الصادرة عن األنبياء ثم يتبعها نصوص الحكمة 

المنقولة عن الحكماء.
العقل  أن  النص حيث  على  حاكم  هو  العقل  إن 
صالحية  على  للتعرف  الحقيقي  الميزان  هو 
تمييز  باستشعار  وذلك  وفائدته،  وجدواه  النص 
بجميع  العقل  أن  شك  ال  إذ  القبيح،  من  الحسن 
المختلفة  بأنماطه  والتفكير  التفكر  في  قدراته 
مع  يتوافق  ما  إصدار  في  الصالحية  مطلق  له 
والقوانين  الكونية  السنن  حسب  البشري  العقل 
يستطيع  الذي  الُمدرك  العقل  إن  الطبيعية.... 
مستوياتها  بكل  للنصوص  والتحليل  التفكير 
مكانتها  يُرتب  الذي  هو  إنما  وصعوداً  نزوالً 
حتى وإن كانت من النصوص التي نُطلق عليها 
نزلت  والتي  السماوية(  )الكتب  غير  )المقدسة( 
التحليل  من  تسلم  لم  والتي  أنبيائها  أقوام  بألسن 

والتفكيك واإلخضاع لتاريخها وزمنها.
فقط  ليس  يخضع  منها  كثيراً  فإن  غيرها؛  أما   
عدم  أو  الصحة  في  للثقة  تخضع  وإنما  للتحليل 
نُطلق  ما  أقصد  هنا  صحتها....  عدم  في  الثقة 
عليه الروايات )السنة( إذ أجمع كثيٌر من العقالء 
صنَّف  فقد  ولذلك  صحتها،  ثبوت  عدم  على 

عديدة  إلى  والروايات  الحديث  المسلمين  علماء 
الضعيف،  الحسن،  الصحيح،  المتواتر،  منها... 
كما  وغيرها،  المنقطع....  المتصل،  المندوب، 

اشترطوا موثوقية الراوي وسالمة المتن..... 
)صحيح  البخاري(  )صحيح  نجد  فإننا  ولذلك 
على شيء  دل  إن  هذا  للكليني(  )الكافي  مسلم( 
من  كثير  في  الوثوق  عدم  على  يدل  فإنما 
اختيار  حيث  العقل  مع  تتفق  ال  التي  األحاديث 
فقط  ذلك  ليس  الصحيح،  يعتقدونه  ما  ُجمع  مما 
صحيح  بنخل  الحديث  علماء  بعض  قام  وإنما 
البخاري وبقية الصحاح وأطلقوا عليها )صحيح 
الصحيح( كل هذا يدل على أن العقل مقدٌم على 
وحتى  والفكرية  واألدبية  الروائية  النصوص 

النظريات الفلسفية.
والفالسفة  والمفكرين  األدباء  من  كثيراً  إن 
فإما  إنتاجاتهم  بمراجعة  يقومون  والمحققين 
يتراجعون عن بعض  أو  أو بعضاً  يلغونها كلياً 
أطروحاتهم، كذلك في علوم الفلك والعلوم البحتة 
والعلوم اإلنسانية نراها تتغير باستمرار حيث أن 

العقل البشري يتطور تطوراً مذهالً.
مما تقدم فإني أرى أن ال حكم للنص على العقل 
وال يمكن تسليم العقل له حيث أن العقل متحرك 

في أبدية الدهر بدليل التطور البشري. 

مجنون  حب  عالقة  عن  عربية  حكاية  تحدثنا 
بين شاعر كبير من شعراء العرب وفتاة جميلة، 
كبيرة  بصورة  المفارقة  فيها  تبرز  حكاية  وهي 
إذ كانت الفتاة شديدة الجمال، أُعجب بها الكثير 
الفرسان والشعراء وأرادها كل واحد منهم  من 
لنفسه، بينما كان صاحبنا يحمل وجها قبيحاً. هي 

أقرب إلى قصة »الجميلة والوحش«
الملقب  العدوي  عقبة  بن  غيالن  هو  والشاعر 
ب »ذو الرمة«، من أبرز شعراء العرب عاش 
الفترة من 77 إلى 117 هجرية، في كنف  في 
الدولة األموية، وكان شعره من حيث األسلوب 
والطريقة، قريباً من الشعر الجاهلي، فقد اشتهر 
بالفصاحة والبالغة وجزالة اللغة، وتقيده بقواعد 
ال  دائماً،  البادية  في  يقيم  وكان  السليم،  النحو 
أغراضه  تعدد  ورغم  قليالً،  إال  المدينة  يزور 

الشعرية إال أنه قد اشتهر بالغزل.
كان ذو الرمة دميم الوجه، قبيح الهيئة، حتى أن 
أمه قد قالت عنه لما وجدت بعض الناس يتحدثون 
إلى  تنظروا  وال  شعره  »اسمعوا  قبحه:  عن 
خلقته«، وكان بالفعل شاعراً ال يُشق له غبار، 
العاطفي،  الشعر  نظم  في  حياته  معظم  قضى 
من  األربعين  في  مات  إذ  قصيرة  حياة  وعاش 

عمره.

وتقول الحكاية إن »ذو الرمة«، أحب فتاة باهرة 
الجمال تُدعى مي، أو مية، نظم فيها الكثير من 
التي خلدت حبه، بل وجعلته من كبار  األشعار 

شعراء العرب.
بقصة  عالقة  له  الرمة«  »ذو  لقب  إن  ويقال 
الحب تلك، حيث جاءت التسمية من خالل أول 
تعني  والرمة  »مي«،  حبيبته  مع  جمعه  لقاء 
قطعة الحبل، ويروى أن »ذو الرمة«، مر يوماً 

بمضارب قوم محبوبته، فطلب أن يشرب بعضاً 
تسقيه،  أن  منها  مي  والدة  فطلبت  الماء،  من 
فجاءته الفتاة، وكانت على كتفه »رمة«، فقالت 
له: »اشرب يا ذا الرمة«، فصار ذلك لقبه، لكن 
فقد  الرمة«،  »ذو  ذهن  تفارق  لم  اللحظة  تلك 
أحب تلك الفتاة حباً شديداً، وصار يعاني ويالت 
الوله وعذابات المحبة، وأخذ ينظم أشعاراً يبث 
فيها لواعجه وما يالقيه من ألم ووجد، ويصف 

كل  جمعت  التي  محبوبته  جمال  كذلك  فيها 
خصال وصفات الحسن، فقد كانت جميلة الوجه، 
وعينين المعتين،  بديع،  دقيق  بأنف  الخد،  أثيلة 
وابتسامة براقة، وقيل إن شاعرنا قد وصف كل 
شديداً  هياماً  بها  هام  فقد  فيها،  المالحة  سمات 
إحدى  في  عنها  ويقول  الجنون،  على  وأوشك 

قصائده الشهيرة المحتشدة بالوصف:
»براقة الجيد واللبَّاِت واضحة

كأنها ظبية أفضى بها لبَُب
تزداد للعين إبهاجاً إذا سفرْت
وتحَرُج العيُن فيها حين تنتقب
لمياء في شفتيها ُحوةٌ لََعٌس

وفي اللثاِت وفي أنيابها شنب«.
قصائد  من  الكبير  الكم  ذلك  من  الرغم  وعلى 
التي بذلها شاعرنا في محبوبته  الحب والغزل، 
مي، إال أن قصة الحب تلك كان محكوم عليها 
بالفشل، فقد انتهى بها المطاف أن تتزوج مي من 
آخر، فكان البكاء والشعر من نصيب ذي الرمة.

وكاالت

الزيتون... مصدِر الرزِق الرئيسي ألهالي عفرين ُيسَرقفوضى ... فوضى 
رامان آزاد

من  حالةً  فإّن  الزيتون؛  موسم  حلول  مع 
التابعين  المرتزقة  أوساطُ  تشهدها  االستنفاِر 
وكذلك  والمستوطنين  التركّي  لالحتالل 
الموسِم  على  لالستيالِء  المحليّة،  المجالس 
بفرض اإلتاواِت على األشجاِر وأعمال السرقة 
والتضييق على األهالي، وقد زادت وتيرة سرقة 
المرتزقة  أنَّ  رغم  العام،  هذا  الزيتون  موسم 
الزيتون،  أشجاِر  آالِف  مئاِت  على  يستولون 
فيما تشكلت ورشات عمٍل لسرقة الزيتون ليالً 

من الحقول.

مقتل مسلح خالل محاولته رسقة 
أكياس زيتون

من  مسلحاً  بأّن  محليّة  مصادر  أفادت   
السبت  يوم  قُتل  »مراد«  »السلطان  مرتزقة 
2021/10/9، أثناء محاولة مجموعة لصوص 
أمام  من  زيتون  أكياس  سرقة  المرتزقة  من 
قورنة  قرية  في  عكيلو  حميد  المواطن  منزل 
النار  إلطالق  تبادٌل  جرى  حيث  بلبل،  بناحية 
إلى  أدّى  ما  القرية،  السارقين وحراِس من  بين 
مقتل مسلح من عشيرة »عزي«، فيما الذ البقية 

بالفرار.
وشهدت قرى ناحية بلبل خالل األسبوع الحالي 
سرقة أكثر 500 شجرة زيتون من قبل مسلحي 
مرتزقة “السلطان مراد”، من حقول في قرى: 
قورنة وباليو وزعرة وهيامو وقسطله خضريا” 

في ناحية بلبل.

“سمرقند”  مرتزقة  من  مسلحون  أقدم  كما   
جنديرس  بناحية  يالنقوز  قرية  على  المسيطرة 
وجني  سرقة  على   ،2021/10/9 السبت  يوم 
أكثر من ثالثة آالف شجرة زيتون ضمن الحقول 
جنديرس،  وناحية  يالنقوز  قرية  بين  الواقعة 
قرية  إلى  المسروقة  الزيتون  أكياس  ونقلوا 

فريرية بناحية جنديرس لعصرها.
الخاضعة  وجنجليا  إكبس  ميدان  قريتي  وفي 
الفالحون  أُجبر  الشام”  “فيلق  مرتزقة  لسيطرة 
إلى المدعو  على بيع محصول الزيتون حصراً 
»أبو عماد« وهو مسؤول فيما يسمى األمنيّة وتم 
الذي  السعر  وفق  الزيتون  لشراء  مندوباً  تعيينه 
يحدده، وكل من ال يلتزم ببيع المحصوِل للمندوِب 
تهمة  وتلفيق  بالخطف  ويُهدد  يُصادُر محصوله 
التعامل مع “اإلدارة السابقة”، وقد تمَّ  من قبيل 
 400 بسعر  زيتون  جوال   40 من  أكثر  شراء 
تهديِد  تحت  للجوال(  دوالرات   10( دوالر، 
من  بأكثر  الحقيقي  السعر  يُقدّر  بينما  السالحِ 

2500 دوالر. 
مرتزقة  من  مسلحون  أقدم   ،2021/10/8 في 
مائة  موسم  وسرقة  جني  على  الشام”  “فيلق 
بناحية  صغير  جقماق  قرية  في  زيتون  شجرة 

راجو.
اعترضوا  الشمال«  »صقور  مرتزقة  أّن  يُذكر 
الطريق على مواطنين من أهالي قرية” قزلباشا 
الزيتون  حقول  إلى  توجههم  أثناء  بلبل،  بناحية 
المبرح،  بالضرب  منهم  اثنين  على  واعتدوا 
وقالوا  الزيتون.  بساتين  إلى  التوّجِه  من  لمنعهم 
لألهالي بأنّه ال يحقُّ لهم جني الزيتون، ألنّه من 
أردوغان  التركّي  الرئيس  وعدهم  كما  حقّهم، 

لدى مشاركتهم بالعدواِن على عفرين.

إطالق النار عىل أطفال يف حقول 
الزيتون

في الوقت الذي تستمر فيه عمليات سرقة موسم 
الزيتون، يُمنُع على األهالي االقتراب من الحقول 
قد »قُشطت«  تكون األشجار  تاريخ محدٍد  حتى 

حتى آخر حبة زيتون.
»صقور  مرتزقة  مسلحو  أقدم  بلبل،  ناحية  في 
إطالق  على  التركّي  لالحتالل  التابعة  الشمال« 
الرصاص الحي على أطفاٍل كانوا يجمعون بقايا 
الزيتون،  حقول  في  )عفارة(  الزيتون  حبات 
مركز  إلى  إسعافه  تم  طفٍل،  إصابة  إلى  أدّى  ما 
الطفل  اسم  المصادر  تورد  ولم  للعالج.  الناحية 

المصاب.

مجموعات ترسق حقول الزيتون 
ليالً يف عفرين

على  المسيطرة  الحمزة  مرتزقة  مسلحو  أقدم  ـ 
مدينة  بريف  وبابليت  وكفرشيل  معراته  قرى 
عفرين، بإنشاء ورشات عمل تعمُل على سرقِة 
موسم الزيتون ليالً في حقول تضم 300 شجرة، 
بين قريتي كفرشيل ومعراته وبابليت قرب سجن 

معراته.
والخاضعة  بلبل  بناحية  ديرا  حسن  قرية  وفي 
عناصر  أقدم  “الحمزة”  فرقة  مرتزقة  لسيطرة 
شجرة   190 محصول  سرقة  على  المرتزقة 
زيتون عائدة للمواطنين )م. ع( وشقيقه )ن. ع( 
ونُقلت إلى معصرة القرية والتي استولت عليها 
االجتياح  لدى   ،2018 عام  نفسها  المرتزقة 
»الحمزات«  مسلحو  وقطع  للمنطقة.  التركي 
كازيه  قريتي  بين  الواقعة  الحراجية  األشجار 

وساتيا بناحية معبطلي.

رسقة موسم 28400 شجرة زيتون

ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق اإلنسان، 
من  األول  منذ  المسروقة  االشجار  عدد  بلغ  فقد 
الشكل  على  توزعت   ،24800 الجاري  الشهر 
التالي: 24 ألف شجرة 7 آالف في قرية قزلباش 

بناحية بلبل.
وقورنه  “عبودان  قرى  في  شجرة  ألف   17 ـ 
وشيخورزة بناحية بلبل من قبل مرتزقة صقور 
 350 من  أكثر  محصول  سرقة  وتّمت  الشام. 
سيطرة  تحت  الواقعة  سعرنجاكه  بقرية  شجرة 
األمنّي  والمسؤول  الشمال«  »صقور  مرتزقة 
وأصحاب  اصطيف عروق«  »أبو  المدعو  فيها 

البساتين غالبيتهم من قرية زيتوناكه.
ـ في قرية أومر سمو التابعة لناحية شران، وبعد 
سرقة محصول الزيتون شران من قبل مرتزقة 
»جيش النخبة« والمقدّر بنحو 300 جوال، من 
المدعو  اجتمع  شجرة،   750 نحو  تضم  حقول 
عوض«،  »أبو  الملقب  رحال«  »مصطفى 
لمرتزقة  التابع  بالقرية  األمنّي  المسؤوُل 
»النخبة«، باألهالي الذين ُسرقت محاصيلهم، في 
حوادِث  تكراِر  بعدم  ووعدهم  لتهدئتهم،  محاولٍة 
من  هم  المرتزقة  مسلحي  مع  أنّه  رغم  السرقة، 
يقومون بسرقِة الزيتون ويأخذون المحصوَل إلى 
كما  تحت سيطرتهم.  تقع  التي  معصرة عبودان 
قرية  في  شجرة   120 »النخبة«  مرتزقة  قطع 

شيخورزة.
قبل  من  الحديد  شيخ  ناحية  في  شجرة   50 ـ 

مرتزقة »العمشات«. 

25% من زيت الزيتون إتاوة عىل 
موسم الزيتون

أّن  عفرين  ــ  اإلنسان  حقوق  منظمة  ذكرت 
التي  العمشات  شاه/  سليمان  السلطان  مرتزقة 
المسيطرة  عمشة«  »أبو  المدعو  يتزعمها 
على  إتاواٍت  فرضت  الحديد  شيخ  ناحية  على 
محاصيِل زيت الزيتون بنسبة 25%من محصوِل 
في  خاص  مندوٍب  تعييُن  وتم  الزيتوِن،  زيِت 
الحديد،  شيخ  ناحية  قطاع  ضمن  معصرةٍ  كّل 
آالف  على  تستولى  المرتزقة  أّن  إلى  باإلضافة 
الفارغة  التنكة  ثمن  األهالي  يدفُع  األشجار، كما 
والمقدرة قيمتها بنحو 8 آالف ليرة سوريّة. كما 
ماليّة كبيرةً  فرضت مرتزقة »العمشات« مبالغ 
وما  األرض  »بحسب  الوكاالت  أصحاب  على 
 1000 إلى  المبلغ  ويصل  ثمار”،  من  تحمله 

دوالر أمريكّي عن كل وكالة، ويشترط أن يكون 
الوكيل شخصاً مقرباً من الدرجة األولى من مالك 

األرض.
وبذريعة فيروس كورونا تمنع مرتزقة العمشات 
حقول  إلى  الوصول  من  أرنده  قرية  أهالي 
الزيتون قرب بلدة الشيخ حديد، وقد ُمنع مواطن 
من أهالي أرندة من جني موسم مئات األشجار 
التي يمتلكها، وعند وصوله إلى حاجز المرتزقة 
لم يسمحوا له بالمرور، بحجة أّن المنطقة مغلقة 

وفُرض عليها حظر التجول.

رضب مواطن كردّي ُمسٍن يحرُس 
حقَل زيتونه

مرتزقة  من  مسلحين  أّن  بوست  عفرين  ذكرت 
اعتدوا  التركّي  لالحتالل  التابعة  الشام”  “فيلق 
 ،2021/10/7 الخميس  يوم  المبرح  بالضرب 
على مسن كردّي أثناء حراسته لحقل زيتونه في 

قرية زركان بناحية راجو.
 68( داود  هوريك  الكردّي  المواطن  كان  بينما 
يقع  للزيتون  حقٍل  في  محصوله  يحرُس  عاماً(، 
على سفح جبل “بلبل” الذي يشرف على قريته 
“فيلق  مرتزقة  من  مسلحون  اعترضه  زركا، 
الصوان  جقماقا/  قرية  على  المسيطرة  الشام” 
وسلبوا  المبرحِ  بالضرِب  عليه  واعتدوا  الكبير، 
“مرّخصة”  صيٍد  وبندقية  الجوال  هاتفه  منه 

وبعض األموال التي بحوزته.
يضطرون  المنطقة  أهالي  أنَّ  المصادُر  وتفيدُ 
الزيتون  محاصيل  لحراسة  العادة«  »غير  على 
من  الزيتوِن  موسِم  سرقِة  ظاهرةِ  تفّشي  بعد 
الذين  المستوطنين  من  وعوائلهم  المسلحين  قبل 
يواصلون السرقةَ والنهَب والسلَب مع كّلِ موسٍم 

زراعّي.
 ،2021/10/5 وبتاريخ  متصل  سياق  وفي 
عدداً  بأّن  بلبل  بناحية  زعرة  قرية  أهالي  علم 
التابعة  مراد«  »سلطان  مرتزقة  مسلحي  من 
لالحتالل التركّي يسرقون ثمار زيتونهم، فتوجه 
مسلحين  أن  فعالً  ليجدوا  حقولهم  إلى  األهالي 

بين  مالسنٍة  وجرت  الزيتون،  ثمار  يسرقون 
مغادرة  منهم  األهالي  طلب  والمسلحين  األهالي 
بالقتِل  بتهديدهم  المسلحون  فردَّ  فوراً،  الحقول 
والخطِف واتهامهم بتهٍم واهيٍة من بينها التعامل 
مع االدارةِ السابقِة إن تقدّموا بأيَّ شكوى ضدهم 

ألّي جهٍة كانت.

تعميم املجالس املحلّية يتيح 
الفرصة للرسقة

لالحتالل  التابعة  المحليّة  المجالس  أصدرِت 
التركي فيما سبق تعميماً ألزمت بموجبه األهالي 
الزيتون  بجني  بالبدء  الزيتون  حقول  أصحاب 
بتاريخ 2021/10/15، وبذلك؛ فإّن الفترة التي 
تسبق هذا الموعد ستكون فرصة لسرقة الموسم 
ناحيتا  المسلحين والمستوطنين، وقد شهدت  من 
شران وبلبل عملياِت سرقٍة واسعِة النطاِق حتى 

تاريخه.
أّن  الصفحات،  تداولتها  التي  الحوادث  ومن 
مواطناً من أهالي قرية ميدانكي راجع المسؤول 
األمني التابع لمرتزقة »صقور الشمال« في قرية 
بيالن يطلب الموافقة بجني محصول الزيتون في 

المقعدة، وقدّم األوراق  حقل تعود ملكيته لخالته 
إلى  حضر  فقط  أيام  ثالثة  وبعد  لذلك،  الالزمة 
ولدى  العمل،  وبدؤوا  العمال  مصطحباً  الحقل 
عودتهم استوقفهم عناصر األمنيّة، وطلبوا إنزال 
له  سمح  طويٍل  سجال  وبعد  الزيتون،  جواالت 
يعود  أال  على  الزيتون،  مع  بالمرور  العناصر 
ثانيةً، وبعد ثالثة عاد المواطن لتفقّد الحقل فوجد 
وعددها  األشجار  كل  من  قُشط  قد  الزيتون  أّن 

200 شجرة.
جداً،  مرتفعة  بالزيتون  العناية  تكلفة  أضحت 
وتقليم  األرض  حراثة  تحتاج  الحقول  وخدمة 
وتكاليف  العمال  وأجور  األشجار  )كساحة( 
المواصالت، ويضاف إلى ذلك اإلتاوات الباهظة 
لالحتالل،  التابعة  المحليّة  المجالس  وحصة 
عدا ما تتعرض له الحقوق من سرقات مباشرة 
واإلتاوات على الطرقات، وبالنهاية يُفرض على 
األهالي بيع الموسم إلى تجار محددين وبأسعار 
يأتي  الزيتون  موسم  أّن  ومعلوٌم  محددة... 
بالتناوِب كل سنتين مرة، وبذلك فإّن المواسم ال 

تغطي كامل النفقات.
ظاهرةُ سرقِة الزيتون، غريبةٌ لم تعهدها عفرين 
المحتلة من قبل، ولكنها بدأت بأوِل يوٍم لالحتالِل 
على  يأمنون  األهالي  يعد  ولم  للمنطقِة،  التركّي 
الفوضى  بيئة  في  وأرزاقهم،  أمالكهم  من  شيء 
السرقة  قضايا  حول  الشكاوى  تفيد  وال  األمنيّة، 
ألّن الجهات التي يُشتكى إليها هم أنفسهم شركاء 

وضالعون في السرقاِت.

أرادوا خطفها وأطلقوا النار عليها 
ليمنعوا عنها منزلها

المواطنة ليلى أحمد عمر لديها منزٌل استولى عليه 
الملقب  المدعو محمد موسو  منذ ثالث سنواٍت، 
»الجبهة  مرتزقة  في  مسلح  وهو  الفداء«  »أبو 
بشكاوى  ليلى  المواطنة  تقدمت  وقد  الشاميّة«، 
 2021/10/11 اإلثنين  ويوم  منزلها،  الستعادة 
يقضي  لصالحها،  قراراً  المحكمة  أصدرت 
مسلحين  أن  إال  له،  واستالمها  المنزل  بإخالء 
منزلها  اقتحموا  الشاميّة«  »الجبهة  مرتزقة  من 
منتصف  بعد  متأخر  وقت  في  خطفها  وحاولوا 

الليل. 
المدعو  وراءها  يقف  المنزل  اقتحام  مسألة 
»ياسين بكرو« الذي استغل صالحياته كمتزعم 
في مرتزقة الجبهة الشاميّة بالتنسيق مع المدعو 
»مصطفى عادل أوسو«، ليقتحم مسلحون منزل 
تنسيق  دون  خطفها،  بهدف  »ليلى«  المواطنة 
العملية تحت سطوة  الجهات األمنيّة، وتمت  مع 
السالح، وكسر المسلحون باب المنزل واقتحموه، 

المسلحون  ليطلق  منعهم  حاول  زوجها  أنَّ  إال 
الرصاص مباشرة داخل المنزل ما أدّى إلصابِة 
الزوجين. وكانت إصابة المواطنة »ليلى« بطلٍق 
نارّي بفخذها، وتسبب بنزيف حاد، ليتم إسعافها 
فيما  عفرين.  مدينة  في  العسكرّي  المشفى  إلى 

كانت إصابة زوجها طفيفة.
إلى  ليلى  المواطنة  نقل  المشفى  إدارة  قررت 
الصحي،  وضعها  خطورة  بسبب  بتركيا  مشفى 
إال أّن زوجها رفض ذلك وأصّر على معالجتها 

على  خشية  عفرين  بمدينة  خاٍص  مشفى  في 
سينا«  »ابن  مشفى  إلى  نقلها  تم  وبذلك  حياتها، 
لتُدخل مباشرة إلى غرفة العمليات، والمعلومات 
األولية تشير إلى عدم استقرار وضعها الصحّي.

مقتل مسلح

تسليم  إثر  التوتر،  حالة  بانتهاء  أوليّة  معلومات 
مرتزقة  من  مسلّح  قتل  في  اشتركا  مسلحين 
العسكريّة«،  »الشرطة  إلى  اإلسالم«،  »جيش 
ومنع  الحادِث،  تداعيات  الحتواِء  محاولة  في 
محسوبة  مواقع  بحسب  الفصائلّي،  االقتتال 
المرتزقة. وجاء ذلك بعد عقد اجتماع بين  على 
متزعمي المرتزقة فيما انتشر عناصر »الشرطة 

العسكرية في شوارع المدينة.
»قسام«  الملقب  بكرو  ياسين  المدعو  وكان 
»الجبهة  ومرتزقة  الثالث  الفيلق  ممثل  نائب 
الجاهزيّة  برفع  أمر  قد  عفرين  في  الشاميّة« 
العامة واالستنفار في مدينة عفرين، على خلفيّة 
مسلح  مع  المرتزقة  من  مسلحين  بين  مشاجرة 
ينحدر من الغوطة الشرقيّة، من مرتزقة »جيش 
رفعت  وبالمقابل  مقتله،  إلى  أفضت  اإلسالم«، 

مرتزقة »جيش اإلسالم« جاهزيّتها.

نقل املنطقة الصناعية يف 
جندريسه

ذكرت وكالة نورث بالس أنَّ ما تُسمى »اإلدارة 
أصدرت  عفرين«  في  الصناعيّة  للمدينة  العامة 
المنطقة  بنقِل  قراراً  مجهولة  وألسباٍب  فجأةً 
قراَر  إّن  وقالت  جندريسه.  مدينة  في  الصناعيّة 
هو  جندريسه  ناحية  في  الصناعيّة  المنطقِة  نقِل 
جزٌء من السياساِت التي يتبعها االحتالل التركّي 

لفرِض وقائَع جديدةٍ على األرِض.
منطقة عفرين  داخل  محليّة  ونقلت عن مصادَر 
المحتلة أّن سلطات االحتالل والمرتزقة التابعين 
بالمنطقِة  محاٍل  بشراِء  يرغبون  من  طالبت  لها 
وفق  إنشاؤها  سيتم  التي  الجديدةِ  الصناعيِّة 
أمريكّي،  دوالر  ألف   /11/ مبلغ  بدفع  رغباتهم 
وأما من يريد أن يستأجر محالً؛ يتوجب عليه دفع 
ما يُقدّر بـ /300/ ألف ليرة سورية شهريّاً. وأما 
أصحاُب المحاِل ممن ال قدرةَ لديهم على الشراء 
من  محالهم  نقُل  عليهم  فيتوجب  االستئجار،  أو 
بتوقِف  يهدد  ما  القرى، وهو  إلى  المدينة  مركِز 
واالنتقال  المواصالِت  لصعوبِة  نظراً  أعمالهم؛ 

إلى القرى ومحدوديّة النشاط الصناعّي فيها.
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مزارعو دير الزور: حبس مياه الفرات جريمة إنسانية كبرى

التلوث البيئي .. بين المخاطر واألسباب والحلول ـ2ـ

مسلسل الدم مستمراً ال زال.. استشهاد 30 مدنيًا برصاص 
الجرائم »الجندرمة« التركية منذ مطلع العام الجاري ونتائج  تداعيات  تزداد  يوم  بعد  يوما   

التركية بحق شعوب شمال وشرق سوريا، وفي 
هذا الصدد أعرب أهالي ريف الدير الزور عن 
نهر  مياه  بحبس  تركيا  استمرار  من  سخطهم 
في  عليه  تعتمد  التي  الشعوب  وتجويع  الفرات 
ووصفوا  شيء،  ألي  تأبه  أن  دون  معيشتها، 
هذه الجريمة باألبشع من ضمن سلسلة الجرائم 
من  أكثر  منذ  السوري  الشعب  ضد  المستمرة 

عقد.

مع استمرار تركيا بحبس مياه نهر الفرات منذ 
في  الزراعة  تراجعت  الجاري،  العام  مطلع 
حوض الفرات بشكل عام إلى حد مخيف، وبدا 
المشهد أكثر سوءاً في ريف دير الزور؛ حيث 
تعتبر آخر نقطة يمر بها نهر الفرات في سوريا.
المساحات  في  تراجعاً  الزور  دير  وسجلت 
المزروعة. أكثر من 250 ألف دونم لم يتمكن 

أصحابها من زراعتها بسبب شح المياه، خاصة 
في مجال زراعة المحاصيل االستراتيجية التي 
جّل  أن  علماً  المياه،  من  كبيرة  كميات  تتطلب 
أهالي دير الزور يعتمدون على الزراعة وعلى 

مياه نهر الفرات في تأمين قوت يومهم.
المزارع محمد اإلسماعيل من ريف دير الزور 
المزارعين؛ اشتكى  باقي  الشرقي، حاله كحال 
من سوء الوضع المعيشي بسبب عدم قدرته على 
المحاصيل،  من  بأي  العام  هذا  أرضه  زراعة 
خاصة وأن الري بمياه الفرات كانت توفر عليه 
اآلبار  طريق  عن  للري  خالفاً  والمال،  الجهد 
االرتوازية أو االرتشاحية وما يترتب عليها من 

مصاريف حفر ومصاريف محركات الدفع.
ووصف محمد اإلسماعيل في لقاء لوكالة هاوار 
السوري  الشعب  بتجويع  تركيا  سياسة  معه؛ 
بالجريمة البشعة، قائالً »أردوغان يتبع سياسة 
التجويع ومحاربتنا في لقمة عيشنا، ألنه يعرف 

األساسي  والشريان  الحياة،  عصب  المياه  أن 
توقف  يعني  المياه  توقف  ألن  لنا؛  بالنسبة 

الزراعة التي تعتبر موردنا الوحيد«.
الري  أن جفت مصادر  اإلسماعيل »بعد  وأكد 
التي تروي أرضي، اضطررت الستئجار قطعة 
أرض قريبة على ما تبقى من مياه نهر الفرات، 

لعلها تدّر لي بعض المال لمعيشة عائلتي«.
وسبب ركود ما تبقّى من مياه نهر الفرات في 
ما  وهذا  التلوث.  نسبة  ارتفاع  إلى  الزور  دير 
ولجنة  الزور،  دير  في  البيئة  مختبرات  وثّقته 
حاالت  عشرات  ورود  أكدت  التي  الصحة 
غير  مياه  شرب  وسببها  المشافي  الى  التسمم 
صالحة لالستهالك، ناهيك عن االمراض التي 
تسببها المياه الراكدة في تجمعات متفرقة تجذب 
عشرات االنواع من الحشرات الناقلة لألمراض 

واألوبئة.

يتجلى الوجه االكثر خطورة في التلوث البيئي 
بمجاالت وأشكال عديدة، يمكننا في هذا الجزء 
أن نذكر البعض منها بإيجاز كون الخوض فيها 

بتوسع يحتاج ألبحاث طويلة ومعمقة.

تلوث املياه

المواد  بعض  تواجد  بفعل  المياه  تلوث  يحدث 
في  الخطرة  الدخيلة  المواد  أو  الكيميائيّة 
الوسط المائّي، كالرصاص والزئبق ومخلفات 
المركبات  إلى  باإلضافة  الصحّي،  الصرف 
الكيميائية الداخلة في تركيب المبيدات واألسمدة 

الزراعية. 
مليون   783 نحو  أّن  من  المتحدة  األمم  تحذّر 
الحصول  يستطيعون  ال  العالم  حول  شخص 
النوع من  هذا  بسبب  للشرب  نظيفة  مياه  على 

التلوث. 

تلوث الرتبة

تركيز  التربة ملوثة عندما تحتوي على  تعتبر 
التي  الكيميائية  المركبات  من  طبيعي  غير 
اإلنسان  صحة  على  خطرة  تكون  أن  يحتمل 
التلوث  يحدث  ثم  النباتات،  أو  الحيوان  أو 
طريق  )عن  الهضمي  الجهاز  خالل  من  إما 
التنفسي  الجهاز  خالل  من  أو  االستهالك(، 
)الغبار من التربة الملوثة في الغالف الجوي(.  
البشرية  األنشطة  تكون  األحيان،  معظم  وفي 

هي مصدر تلوث التربة، مثالً:

حدوث  حالة  في  الصناعية  للمنشآت  يمكن   -
تسرب أو وقوع حادث أو حتى مصنع مهجور، 

أن تتسبب في تلوث الموقع.
- يعد انتشار المبيدات ومنتجات الصحة النباتية 
والمخلفات من مباني ومزارع الماشية، مصدراً 
لتلوث التربة، ال سيما بالنيتروجين والفوسفات، 
والذي يؤدي بدوره إلى تلوث الجريان السطحي 

للماء، ومن ثم مجاري المياه.
أيضاً  المحلية  السلطات  إهمال  يكون  قد   -  
اإلهمال  يكون  قد  التربة،  لتلوث  مصدراً 
ومحطات  النفايات  مطامر  إدارة  طريقة  في 
النباتية  الصحة  منتجات  واستخدام  المعالجة، 
من خالل خدمات المساحات الخضراء، وإدارة 

الحدائق المشتركة.. الخ.
إلى  أيضاً  جغرافياً  البعيدة  األحداث  تؤدي  قد 
تلوث التربة، سواء كانت أحداثاً طبيعية )تساقط 
بعد ثوران قوي على سبيل  الرماد من بركان 
بعد  اإلشعاعي  )الغبار  تكنولوجياً  أو  المثال(، 
تجربة نووية أو كارثة، مثل حادث تشيرنوبيل(.

الحروب واألسلحة املحرمة دولياً

بشكل  البيئة  تلويث  في  كبيرة  للحروب حصة 
عام، والتربة بشكل خاص والتسبب باألمراض 
فاألسلحة،  الجينية.  التشوهات  أو  المستعصية 
تلوث  إلى  تؤدي  ال  دولياً،  المحرمة  سيما  ال 
التربة فحسب بل إلى تلفها وجعلها غير صالحة 
بشر  من  الحية  الكائنات  على  وتداعياتها  أبداً، 
انعدام  إلى  تصل  األمد  طويلة  ونبات  وحيوان 
أميركا  ألقت  حين  حصل  كما  الحياة،  فرص 

العالمية  الحرب  نهاية  في  الذريتين  القنبلتين 
الثانية على ناغازاكي وهيروشيما في اليابان، 
وكما حصل خالل الغزو األميركي-البريطاني 

للعراق. 

نفايات صناعية

عمليات  عن  الناتجة  الصناعيّة،  النفايات  إّن 
إلى  باإلضافة  البترول،  وتكرير  التعدين 
الحشرية،  المبيدات  تصنيع  عمليات  مخلفات 
هي أكثر أنواع النفايات خطورة وأشدّها سميّة 

وإضراراً بالبيئة.

أرضار التلوث البيئي

يقول العلماء إن تلوث الهواء الخارجي الجزيئي 
أمراض  مثل  صحية،  مشاكل  عن  مسؤول 
واإلصابة  والقلب  والرئة  التنفسي  الجهاز 
بالسرطان. كما أن له تأثير سلبي على اإلنجاب 

وصحة نمو الجنين.
على الصعيد العالمي، يتسبب التلوث البيئي في 
الكبريت  أوكسيد  ثاني  أن  إذ  جسيمة.  أضرار 
المطر  عن  مسؤوالن  النيتروجين،  وأوكسيد 
الحمضي )الثلج والمطر والضباب والندى الذي 
يصبح تحت تأثير هذه الملوثات، حمضياً(. هذا 
البحيرات  حمضية  ويزيد  البيئية،  النظم  يغير 
وبالتالي  التربة  خصائص  ويغير  واألنهار، 

يهدد النباتات والحيوانات المائية.
أوراق  إتالف  في  األوزون  تلوث  يتسبب 
تساهم  كما  النباتات،  من  والعديد  األشجار 
في  الكربون،  أوكسيد  ثاني  مثل  الملوثات، 
زيادة تأثير االحتباس الحراري، وبالتالي تغير 

المناخ.

آثار التلوث البيئي

وتطال  وخطيرة،  كثيرة  البيئي  التلوث  آثار 
وحيوانات  بشر  من  الحية،  الكائنات  جميع 
بالتلوث  تتأثر  األثرية  األبنية  وحتى  ونباتات 
على  البيئي  التلوث  آثار  يلي،  ما  وفي  البيئي. 

اإلنسان والتي يقسمها العلماء إلى قسمين:

1- مخاطر قصيرة المدى:
ثاني أوكسيد النيتروجين )NO2(: يسبب تهيّج 
نوبات  حدة  من  ويفاقم  الهوائية،  القصبات  في 

الربو.
ثاني أوكسيد الكبريت )SO2(: التهاب الشعب 

الهوائية وضيق في التنفس والسعال.
 :)VOCs( المتطايرة  العضوية  المركبات 
العين  وتهيج  التنفسي  الجهاز  اضطرابات 

واألنف والحلق وردود الفعل التحسسية.

اضطرابات   :)CO( الكربون  أوكسيد  أحادي 
والدوخة  والصداع  التنفسي  الجهاز 
إنه  الهضمي واالختناق.  الجهاز  واضطرابات 

غاز مميت بجرعات عالية.
اللقاح  حبوب  ذلك  في  )بما  الدقيقة  الجسيمات 
الحساسية.  وزيادة  الحساسية  التبغ(:  ودخان 
ومدى تأثيرها يعتمد على الملوثات التي تحملها.

2- مخاطر طويلة المدى:
ذلك  في  )بما  المتطايرة  العضوية  المركبات 
سمية  في  اشتباه  والبنزين(:  الفورمالديهايد 

إنجابية، واشتباه في كونها مسرطنة.
مواد  أنها  مثبتة  والبنزين:  الفورمالديهايد 
الرئة.  سرطان  التبغ:  دخان  مسرطنة. 
ذلك  في  )بما  الدقيقة  واأللياف  الجسيمات 
مسرطنة،  مواد  األسبستوس«األميانت«(: 
وتفاقم أمراض الجهاز التنفسي والقلب واألوعية 
الدموية وتليف الرئتين. أحادي أوكسيد الكربون 
الدموية.  واألوعية  القلب  أمراض  تفاقم   :CO

غاز الرادون: سرطان الرئة.

حلول التلوث البيئي

التلوث  لتجنب  الحلول  بعض  الخبراء  يقترح 
البيئي ومخاطره. منها، تقليل األنشطة الملوثة 
اإلدارة  احترام  مع  العضوي  اإلنتاج  وتشجيع 
 .)14001 ISO البيئية وحماية البيئة )معيار

في الوقت نفسه، يجب الحدّ من إنتاج النفايات 
وتجنب استنفاد الموارد بأن تعتمد جميع الدول 
يؤدي  فهذا  ومعالجتها.  النفايات  تدوير  إعادة 
النفايات  من  ويحد  للمواد،  أقل  استهالك  إلى 
وإطالق الكربون في الغالف الجوي. باإلضافة 
الموائل  تدمير  تقييد  أيضاً  يجب  ذلك،  إلى 
التنوع  لحماية  الطبيعي،  الموطن  أو  الطبيعية 
للحيوانات  المكثف  الصيد  وحظر  البيولوجي، 
كل  وقبل  ذلك.  إلى  وما  باالنقراض،  المهددة 
ذلك، من المهم للغاية الحد من استهالك السكان 

في الدول الغنية.
كما يشدد الخبراء على وجوب استخدام الطاقة 

المتجددة، كالطاقة الشمسية وتوربينات الرياح 
وتوربينات المد والجزر والطاقة الكهروضوئية 
األرضية  الحرارية  والطاقة  الحيوية  والكتلة 
ولكن  للغاية،  مكلفاً  تركيبه  يكون  قد  وغيرها. 
الممكن استهالك طاقة  النظام، من  بفضل هذا 
فاتورة  في  توفير  وبالتالي  أقل،  أحفورية 

الكهرباء واألهم توفير تلوث البيئة.

حلول أخرى للحّد من
 التلوث البيئي

البيئية  المشكالت  لحل  النفايات  تقليل  يجب   -
المختلفة، للوصول إلى هذا الهدف يجب تطبيق 

التالي:
الطهي،  في  الشرب  مياه  استخدام  من  الحد   -
األخرى:  لالحتياجات  األمطار  مياه  وتجميع 

سقي الحديقة والتنظيف المنزلي وما إلى ذلك.
طريق  عن  الطاقة:  استهالك  من  التقليل   -
فصل األجهزة غير المستخدمة وإيقاف التدفئة 

والتكييف عندما يكون المنزل فارغاً.
- شراء األساسيات من االحتياجات فقط. 

- إصالح المعدات واآلالت واألجهزة المعطلة 
لتقليل  جديدة،  أخرى  على  الحصول  من  بدالً 

النفايات اإللكترونية الضارة بالبيئة.
- تنقية مياه الصرف الصحي.

- عدم هدر الماء.
- عدم االعتماد على المنتجات البالستيكية حيث 
يوجد بدائل عنها. كاستخدام شنطة من القماش 

بدل النايلون عند شراء الحاجيات.  
هذه مجرد أمثلة قليلة عّما يمكن للفرد أن يقوم 
به للمساهمة في الحدّ من التلوث البيئي. ولكن 
يجب  الحراري،  االحتباس  من  األرض  إلنقاذ 
على الجميع المشاركة؛ دوالً وسلطات وأفراد.

وكاالت

روناهي/ قامشلو ـ ال تتوانى تركيا عن ارتكاب 
الجرائم بحق السوريين داخل وخارج أراضيها، 
المدنيين  وتستهدف  تُعذب  التركية  فالجندرمة 
بالرصاص  تركيا  حدود  عبور  يحاولون  الذين 
ظل  في  تتدخل  ال  الحقوقية  والمنظمات  الحي، 

تزايد أعداد المستهدفين.
ارتكاب  عن  التركي  االحتالل  دولة  تكف  ال 
القتل  فسلسلة  السوري،  الشعب  بحق  جرائمها 
المتعمد من قبل الحرس الحدودي »الجندرمة« 
المتاخم لسوريا بدأ ولم ينتهي، حيث تتعمد تركيا 
دخول  يريدون  ممن  العزل  المواطنين  بقتل 
للحدود،  مجاورة  بيوتهم  وآخرون  أراضيها 
ليرتفع عدد الجرحى والمصابين بطلق ناري أو 
اعتداء إلى 742 شخصاً، وهم من الذين يحاولون 
والبلدات  القرى  سكان  من  أو  الحدود  اجتياز 
يتم  حيث  المزارعين،  أو  الحدودية  السورية 
استهدافهم من قبل الجندرمة بالرصاص الحي، 
طول  على  عازالً  جداراً  تركيا  بنت  أنه  كما 
دخول  لمنع  كم  طوله 911  يبلغ  الذي  حدودها 
وجرحى  قتلى  سقوط  عن  يسفر  ما  المدنيين، 

مدنيين بشكل مستمر.

توثيقات املرصد السوري 
لحقوق اإلنسان

حرس  جيش  يواصل  تصاعدي،  منحى  وفي 
يحاولون  الذين  السوريين  قتل  التركي  الحدود 
دخول أراضيهم واالعتداء عليهم بأبشع الطرق 
سقطوا  الذين  حصيلة  لترتفع  واألساليب، 
 2021 عام  مطلع  منذ  »الجندرمة«  برصاص 
برصاص  سقطوا  جلهم  سوري  مدني   30 إلى 
»الجندرمة«  التركي  الحدود  حرس  عناصر 
بينهم مواطنة وثمانية أطفال في إدلب والحسكة 
وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق اإلنسان 

توزعوا على النحو التالي:
أبناء  استشهد طفل من  ـ في 10 تشرين األول 
حي جودي بمدينة قامشلو، متأثًرا بجراحه داخل 
من  شهر  نحو  مضي  بعد  التركية،  المشافي 
تعرضه للتعذيب والضرب المبرح على يد حرس 
محاولته  خالل  »الجندرمة«  التركي  الحدود 
الدخول إلى تركيا من جهة قرية العزيزية بريف 
السوري  المرصد  وبحسب  كانيه،  سري  مدينة 
لحقوق اإلنسان، فإن الطفل توفي داخل المشافي 
لنحو  المركزة  العناية  تحت  بقائه  بعد  التركية 

شهر نتيجة تعرضه إلصابات بليغة.
التركي  الحدود  حرس  جيش  ألقى  أيلول   29 ـ 
الحدودي  الشريط  على  طفل  جثة  »الجندرمة« 
في  زركان  لناحية  التابعة  عرادة  لقرية  المقابل 
عناصرها  يد  على  قتل  أن  بعد  الحسكة،  ريف 
عبور  محاولته  أثناء  التعذيب،  وطأة  تحت 
األراضي التركية، حيث ظهر على جسده آثار 

تعذيب بشكل وحشي.
نمر  بلدة  أبناء  من  شاب  استشهد  أيلول   24 ـ 
برصاص  إلصابة  تعرضه  بعد  وذلك  بدرعا، 
محاولته  خالل  التركية  »الجندرمة«  عناصر 
إدلب  ريف  جهة  من  أراضيهم  نحو  الدخول 
التركية  بالمشافي  الحياة  فارق  حيث  الشمالي، 

متأثًرا بجراحه.
ـ 23 أيلول استشهد شاب من أبناء الحسكة وهو 
من قبيلة »النعيم« بعد إصابته بتاريخ 20 أيلول 
محاولته  خالل  التركية  »الجندرمة«  برصاص 

دخول تركيا من جهة ريف سري كانيه.
أبناء  من  اثنين  رجلين  استشهد  أيلول   18 ـ 
واآلخر  بقرص  قرية  من  أحدهما  الزور  دير 
عناصر  برصاص  وذلك  الشميطية  منطقة  من 
دخول  محاولتهما  خالل  التركية  »الجندرمة« 

األراضي التركية.
أم  قرية  مهجري  من  شاب  استشهد  آب   31 ـ 
صهيليج بريف مدينة معرة النعمان، بعد إصابته 
التركي  الحدود  حرس  من  عناصر  برصاص 
األراضي  دخول  محاولته  خالل  »الجندرمة« 

ريف  جهة  من  أشخاص  أربعة  برفقة  التركية 
إدلب الشمالي.

ـ 30 آب استشهد مواطن من أبناء مدينة قامشلو 
تعرضه ألبشع  بعد  التركية،  الجندرمة  يد  على 
ـ  السورية  الحدود  على  ورميه  التعذيب  أنواع 
سبيه، حيث  وتربه  قامشلو  مدينتي  بين  التركية 
نقل الشاب بعد تعرضه للتعذيب إلى أحد مشافي 

مدينة قامشلو وتوفي متأثًرا بجراحه.
أبناء بلدة مركدة  ـ 22 آب استشهد مواطن من 
التركية داخل  بريف الحسكة على يد الجندرمة 
األراضي التركية بعد عبوره الحدود إلى تركيا 

من قرية عطيشان الحدودية.
الجبين  قرية  أبناء  من  طفل  استشهد  آب   22 ـ 
عناصر  استهداف  جراء  الشمالي،  حماة  بريف 
الجندرمة التركية بالرصاص الحي مخيم العلي 

بالقرب من بلدة أطمة بريف إدلب.
– 19 آب استشهد مواطن من أبناء قرية الزوف 
يد  على  الغربي،  إدلب  ريف  في  الحدودية 
حرس الحدود التركي، أثناء اقترابه من الجدار 

الحدودي التركي.

حرمة  معرة  أبناء  من  شاب  استشهد  آب   14 ـ 
محاولته  خالل  التركية  الجندرمة  برصاص 
دخول األراضي التركية من ريف إدلب الشمالي.
ـ  18 تموز استشهد طفل جراء تعرضه إلطالق 
محاولته  خالل  التركية  الجندرمة  قِبل  من  نار 
شرعية  غير  بطريقة  التركية  األراضي  دخول 

من جهة ريف إدلب الشمالي.
بلدة  أبناء  من  شاب  استشهد  حزيران،   25 ـ 
خالل  التركية  الجندرمة  برصاص  حافر  دير 
محاولته دخول األراضي التركية من جهة حارم 

شمالي إدلب.
ـ 7 حزيران استشهد شاب من أبناء قرية زرزور 
إدلب،  غربي  الشمالي  الشغور  جسر  بريف 
التركي »الجندرمة«،  الحدود  برصاص حرس 
أثناء محاولته الدخول إلى تركيا من جهة ريف 

إدلب الغربي، عند الحدود مع لواء إسكندرون.
تعرضه  بعد  سوري  شاب  استشهد  أيار   31 ـ 
للضرب المبرح على يد عناصر حرس الحدود 
السورية مع  الحدود  التركي »الجندرمة«، عند 
إلى  الدخول  محاولته  خالل  إسكندرون  لواء 
حيث  سلقين،  غرب  التهريب  معابر  من  تركيا 
غرب  العالني  معبر  عند  الشاب  رمي  جرى 

سلقين، ليتم إسعافه إلى المشفى ويتوفى هناك.
حرس  برصاص  مواطن  استشهد  أيار   7 ـ 
الحدود التركي »الجندرمة«، أثناء عمله بصيد 
الحفرية  بمنطقة  العاصي  نهر  في  األسماك 
الحدودي  الشريط  من  بالقرب  دركوش  شمالي 

مع لواء إسكندرون.
ـ 29 نيسان استشهد رجل مسن من أهالي قرية 
شمالي  إسكندرون،  لواء  مع  الحدودية  الزوف 
الغربي،  إدلب  بريف  الشمالي  الشغور  جسر 
التركية«،  »الجندرما  من  قناص  بطلقة  وذلك 

أثناء عمله في األراضي الزراعية للقرية.
ـ 24 نيسان استشهد شاب من أبناء ريف جسر 
الشغور برصاص حرس الحدود التركي، أثناء 
محاولته عبور األراضي التركية من جهة ريف 

إدلب الشمالي.
ـ 22 نيسان استشهدت امرأة من سكان مخيم قاح 
الشريط  قرب  التركي  الحدود  برصاص حرس 
الحدودي في ريف إدلب، بينما كانت تعمل بأجر 
الجدار  من  بالقرب  زراعية  أرض  في  يومي، 

الحدودي.
حياته  الرقة  أبناء  من  شاب  فارق  نيسان   22 ـ 
على  حادة  بأداة  المبرح  للضرب  تعرضه  بعد 
يد عناصر »الجندرمة« بتاريخ 17 نيسان عند 
الحدود من منطقة كري سبي/  اجتياز  محاولته 
تل أبيض، الواقعة شمالي الرقة، بهدف الوصول 

إلى داخل األراضي التركية، وذلك وفقًا لتقرير 
الطبيب الشرعي، في مشفى تل أبيض.

ـ 20 نيسان استشهد شاب من أبناء قرية بزابور 
بجبل الزاوية، برصاص حرس الحدود التركي، 
إلى تركيا من جهة ريف  العبور  أثناء محاولته 

إدلب.
ـ 19 آذار استشهد شاب من أبناء منطقة الباب، 
حرس  قبل  من  بالرصاص  استهدافه  جراء 

أثناء  وذلك  »الجندرمة«،  التركية  الحدود 
غير  بطرق  التركية  األراضي  دخول  محاولته 

شرعية من ريف حلب الشمالي.
ـ 10 آذار استشهد طفل برصاص حرس الحدود 
من  عائلته  مع  العبور  محاولته  أثناء  التركي، 
منطقة عراضة بريف زركان في ريف الحسكة.
ـ 9 آذار استشهد شاب برصاص حرس الحدود 
التركي »الجندرمة« أثناء محاولته عبور الحدود 
نحو تركيا من جهة مدينة دركوش الحدودية مع 
لواء إسكندرون في ريف إدلب الشمالي الغربي.
ـ 4 آذار استشهد طفل برصاص حرس الحدود 
التركي »الجندرمة« أثناء تواجده أمام منزله في 
قرية المدلوسة بريف سلقين شمال غرب إدلب 

المقابلة للواء إسكندرون.
عناصر  برصاص  طفل  استشهد  شباط   12 ـ 
في  جده  مع  عمله  أثناء  التركية،  »الجندرمة« 
الجدار  عن  متر   500 تبعد  زراعية  أرض 
الشغور  بريف جسر  قرية سلهب  الحدودي في 

الشمالي غربي إدلب.
ـ 4 شباط استشهد طفل برصاص حرس الحدود 
دخول  محاولته  خالل  »الجندرمة«  التركي 
األراضي التركية من منطقة حيلت التابعة لناحية 
حارم عند الحدود السورية مع لواء إسكندرون 

بريف إدلب.
برصاص  شاب  استشهد  الثاني  كانون   27 ـ 
وذلك  »الجندرمة«،  التركي  الحدود  حرس 
التركية  األراضي  إلى  الدخول  محاولته  أثناء 
منطقة  من  تركيا،  مع  الحدودي  الشريط  قرب 

الحمبوشية بريف جسر الشغور الغربي.
ـ 14 كانون الثاني استشهد شاب من أبناء قرية 
حرس  برصاص  حلب،  بريف  صهريج  رسم 
محاولته  خالل  »الجندرمة«  التركي  الحدود 
منطقة حارم عند  التركية من  األراضي  دخول 
بريف  إسكندرون  لواء  مع  السورية  الحدود 

إدلب.

»يجب وضع حد للتجاوزات«

الرئيسة  مع  لقاًء  أجرينا  السياق  هذا  وفي 
إقليم  في  اإلنسان  حقوق  لمنظمة  المشتركة 
عما  عبرت  والتي  جمعة«  »أفين  الجزيرة 
وحشية  أساليب  من  الحدودي  الحرس  ينتهجه 
تجاه المدنيين بقولها: »استهداف السوريين على 
ولكنها  جديدة  بمشكلة  ليست  التركية  الحدود 
ازدادت في العشر سنوات الماضية أنها جريمة 
بحق اإلنسانية يُعاقب عليها القانون، فكل الذين 
تقديم  يجب  الجئون  يُعتبرون  الحدود  يقصدون 

التسهيالت لهم وليس قتلهم«.
إقليم  في  اإلنسان  حقوق  منظمة  مساعي  وعن 
»نحن  أفين:  قالت  الجرائم  هذه  لمنع  الجزيرة 
وحاولنا  الجرائم  لهذه  حداً  نضع  أن  أردنا 
الحرس  على  الدعوات  رفع  الوسائل  بشتى 
نرفعها  أن  يجب  بأنه  انصدمنا  ولكننا  الحدودي 
تركيا  ألن  عملنا  عرقل  ما  هذا  تركية  بمحاكم 
وتعتقل  اإلنسان  وحقوق  الحريات  على  تضيق 
نناشد  ونحن  األحرار،  والصحفيين  الحقوقيين 
كافة المنظمات الحقوقية لوقف حاالت استهداف 
كل  ومحاكمة  الحدود،  على  المدنيين  وتعذيب 

المسؤولين عن هذه التجاوزات«.
والجدير ذكره أنه بلغ تعداد المدنيين السوريين 
الذين استشهدوا برصاص »الجندرمة« التركية 
مدني،   489 إلى  السورية  األزمة  انطالق  منذ 
و45  عشر،  الثامنة  دون  طفالً   90 بينهم  من 

مواطنة فوق سن الـ 18.


